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ABSTRAK 

Kusumawardani, Dwi Ambarwati. 2020. Kajian Yuridis Penanganan Benda Sitaan 

Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Perspektif Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor 16 Tahun 2014. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Benny Sumardiana, S.H., M.H. 

Kata Kunci: Benda Sitaan, Barang Bukti, Penyitaan, Penanganan 

 

 Penanganan benda sitaan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 16 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan 

Negara dan Benda Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara menetapkan bahwa setiap basan dan baran harus disimpan di Rupbasan, 

namun pada kenyataannya masih banyak kasus penyelewengan dan penggelapan 

yang terjadi di instansi ataupun yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk 

mengelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat 

pelaksanaan penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 

pelaksanaan penanganan benda sitaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

perspektif Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan penanganan benda sitaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini 

data primer diperoleh dari hasil wawancara serta data sekunder diperoleh dari studi 

dokumentasi dengan analisis data: pengumpulan data, pengelompokan data, 

analisis data dan penyajian data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan benda sitaan pada 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah sebagai berikut : penanganan benda sitaan 

yang dilaksanakan aparat penegak hukum maupun penyidik mengalami hambatan 

dalam hal infrastruktur maupun sifat dari benda sitaan itu sendiri karena belum 

memadainya tempat yang dimiliki pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah ataupun 

karena benda sitaan tersebut yang dilarang untuk disita oleh peraturan. Pelaksanaan 

penanganan benda sitaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah perspektif 

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 telah dilakukan secara tepat. Dalam hal 

penanganan benda sitaan yang tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam 

Rupbasan, bagian barang bukti di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Rupbasan 

melakukan koordinasi untuk menentukan tempat penyimpanan yang tepat atas 

benda sitaan yang tidak bisa disimpan baik di Rupbasan maupun Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah. Adapun pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan benda sitaan 

di Kepolisian Daerah Jawa Tengah tunduk pada Permenkumham Nomor 16 Tahun 

2014 dalam implementasinya, benda sitaan dijaga, disimpan dan dirawat sesuai 

dengan standar operasional perawatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang dimaksud 

adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran 

dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan 

(akuntabel), serta memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum baik 

dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat 

(Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013: 68). Dalam tata hukum Negara Indonesia, 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertib hukum yang dijadikan 

sebagai rujukan peraturan perundang-undangan di bawahnya (Sumardiana, 2016: 

81) 

Konsepsi negara hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya 

tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 

ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam 

konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam 

dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi 

(Asshiddiqie, 2011: 1). Sejalan dengan konsep tersebut maka salah satu prinsip 

penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di 

hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum.  

Semangat dan latar belakang dibentuknya hukum adalah untuk menjaga 

keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta keadilan yang dapat 
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dirasakan oleh semua orang (Pekuweli, 2008: 359). Namun pada praktiknya masih 

terjadi banyak kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. 

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh 

pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-

sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak 

ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum (Prodjodikoro, 2006: 1). 

Dalam setiap pelanggaran hukum yang menjadi perhatian adalah pelaku dan barang 

bukti, karena keduanya dibutuhkan dalam proses pemeriksaan kasus pelanggaran 

hukum tersebut. Barang bukti dianggap menjadi bagian yang penting, karena 

dengan barang bukti tersebut dapat mengungkap faktor-faktor yang menjadi 

penyebab dan mengetahui siapa saja yang terkait atau terlibat dalam suatu kasus 

pelanggaran hukum. 

Proses penegakkan hukum acara pidana dimulai dari penyelidikan oleh 

polisi, kemudian berkas dari kepolisian sebagai instansi penyidikkan dilimpahkan 

ke pihak kejaksaan sebagai instansi penuntutan, dan jika berkas penuntutan lengkap 

maka baru dibawa ke sidang pengadilan oleh penuntut umum (Maskur, 2012: 173).   

Proses penyidikkan dilakukan oleh penyidik Polri untuk memperoleh 

kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Apabila 

dalam proses penyidikan tersebut mendapatkan hasil yang meyakinkan menurut 

hukum, maka dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang 

lembaga Kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penyidikkan terhadap tindak 

pidana, maka penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan 

asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang 
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Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyidikan meliputi kegiatan 

penggeledahan dan penyitaan. 

Perlu ditegaskan disini bahwa pada dasarnya hukum acara pidana umumnya 

(KUHAP) merupakan dasar dari hukum acara pidana di segala bidang, kecuali 

apabila undang-undang di bidang tersebut menentukan lain dari padanya, maka 

berlaku asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis (Maskur, 2016: 21) 

Dalam penanganan dan pemeriksaan suatu tindak pidana baik itu pidana 

umum maupun pidana khusus, polisi sebagai penyidik seringkali diharuskan untuk 

melakukan upaya paksa dalam proses penyitaan benda atau barang yang dimiliki 

oleh tersangka untuk dijadikan barang bukti atau alat bukti yang kemudian dikenal 

dengan istilah benda sitaan negara dan barang rampasan negara. 

Penyitaan biasa diartikan sebagai suatu proses atau cara menyita atau 

pengambilan benda milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Dalam proses 

penegakan hukum tindakan berupa penyitaan dianggap sah. Maka dari itu penyitaan 

adalah tindakan hukum berupa pengambilan benda untuk sementara waktu dari 

tangan seorang individu maupun kelompok untuk kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan peradilan. Pengertian penyitaan sendiri tercantum dalam Pasal 1 

Angka 16 KUHAP yang berbunyi: 

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan 

atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.  

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

KUHAP. Di dalam KUHAP tersebut berisikan tentang seluruh proses pidana dari 
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awal penyidikan hingga proses kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai pada 

peninjauan kembali dan juga pelaksanaan putusan. 

Arti penting masalah penyitaan tercermin dalam Pasal 38 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yang menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik 

dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, walaupun dalam keadaan yang 

sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan dapat melakukan 

penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua 

Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan benda sitaan 

disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam 

ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam 

Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti 

dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan termasuk benda yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan 

hakim. Pasal 30 ayat (1) bahwa Rupbasan di kelola oleh Departemen Kehakiman 

dan ayat (2), tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada kepala 

Rupbasan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

tersebut, Menteri Kehakiman telah menetapkan Peraturan Menteri Kehakiman 

Nomor : M.05-UM.01.06 tanggal 16 Desember 1983 tentang Pengelolaan Benda 

Sitaan dan Benda Rampasan Negara di Rupbasan, dan pada tanggal 20 September 

1985 Menteri Kehakiman menerbitkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 
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M.04.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan 

Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.  

Pengaturan mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan 

Negara yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05-

UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Benda Rampasan 

Negara di Rupbasan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada 

sehingga diganti dengan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan 

Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara. 

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 

Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara 

dan Benda Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 

ditetapkan bahwa setiap Basan dan Baran harus disimpan di Rupbasan. Akan tetapi 

pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus penyelewengan dan penggelapan 

Basan dan Baran yang terjadi di instansi ataupun aparat yang memiliki kewenangan 

untuk mengelola.  

Seperti yang terjadi pada contoh kasus Jaksa Djami Rotu Lede yang 

diperberat hukumannya oleh Mahkamah Agung dari 10 tahun pidana penjara 

menjadi 15 tahun pidana penjara. Jaksa Djami terbukti telah menggelapkan benda 

sitaan dalam kasus Adrian Waworuntu, terpidana korupsi yang dihukum penjara 

seumur hidup. Kasus ini bermula saat terbongkarnya pembobolan Bank BNI cabang 

Kebayoran Baru Jakarta Selatan, senilai Rp 1.200.000.000.000,-  pada tahun 2002. 

Aliran uang hasil membobol bank tersebut antara lain dicuci Adrian dengan 
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mendirikan pabrik batu marmer di Desa Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, dan 

di Desa Binoni, Kecamatan Takari Kabupaten Kupang. Untuk menyarukan 

pencucian uang maka didirikanlah perusahaan PT Sagaret Team. Penyidik pada 

akhirnya menyita pabrik tersebut akan tetapi bertahun-tahun terlantar karena 

penawaran lelang yang masuk terlalu rendah. Jaksa Djami yang diserahi tugas 

untuk mengawasi benda sitaan tersebut akhirnya bekerja sama dengan pengusaha 

besi tua, pabrik beserta mesin-mesin dibesituakan dan dijual tanpa memasukkan 

hasil penjualannya ke kas negara. Jaksa Djami sendiri berhasil mengantongi uang 

sebesar Rp 400.000.000,- dari perbuatannya tersebut. Sedangkan pada sidang 

putusan Jaksa Djami, majelis hakim memutuskan untuk memperberat hukumannya 

menjadi 15 tahun pidana penjara dari 10 tahun putusan Pengadilan Tinggi. Selain 

pidana pokok tersebut Jaksa Djami diharuskan membayar denda sebesar Rp 

500.000.000,- dan juga harus mengembalikan Rp 390.000.000,- yang tersisa di 

kantongnya. Putusan ini sudah sah pada sidang Senin 31 Januari 2017 lalu 

sebagaimana telah dimuat dalam (https://news.detik.com/berita/d-

3410641/gelapkan-benda-sitaan-jaksa-djami-dihukum-15-tahun-penjara , diakses 

pada Selasa 2 Januari 2018 pukul 19.35 WIB) 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui bagaimana penanganan benda sitaan pada Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah, apakah terdapat kecenderungan seperti yang terjadi pada 

kasus Jaksa Djami Rotu Lede dalam rangka penulisan skripsi dengan judul 

“KAJIAN YURIDIS PENANGANAN BENDA SITAAN PADA 

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH PERSPEKTIF PERATURAN 

MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 16 TAHUN 2014” 

https://news.detik.com/berita/d-3410641/gelapkan-barang-sitaan-jaksa-djami-dihukum-15-tahun-penjara
https://news.detik.com/berita/d-3410641/gelapkan-barang-sitaan-jaksa-djami-dihukum-15-tahun-penjara
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Penghambat pelaksanaan penanganan benda sitaan pada Kepolisian 

Daerah Jawa. 

2. Pelaksanaan penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah dengan perspektif Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. 

3. Bentuk pengawasan pelaksanaan penanganan benda sitaan pada 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dengan 

penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, maka perlu adanya 

batasan-batasan atas masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan supaya penelitian  

dapat dilaksanakan secara fokus dan mandalam. Oleh karena itu, dari identifikasi 

masalah diatas, penulis membatasi penelitian ini pada permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Faktor penghambat pelaksanaan penanganan benda sitaan pada 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

2. Pelaksanaan penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah perspektif Permenkumham Nomor 16 tahun 2014. 

3. Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan benda sitaan 

pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

1.4 Rumusan Masalah  
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Dari latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah faktor penghambat pelaksanaan penanganan benda sitaan pada 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah? 

2. Bagaimana pelaksanaan penanganan benda sitaan pada Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah perspektif Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014? 

3. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan 

benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah? 

1.5 Tujuan  

1. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan penanganan benda 

sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penanganan benda sitaan yang dilakukan 

oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah perspektif Permenkumham Nomor 

16 Tahun 2014. 

3. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan 

penanganan benda sitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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c. Untuk menambah dan melengkapi perbendaharaan maupun koleksi 

karya ilmiah khususnya yang berhubungan dengan bentuk 

pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan benda sitaan dan 

hukum pidana di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penulis dapat mengetahui faktor penghambat pelaksanaan 

penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 

pelaksanaan penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah menurut perspektif Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, 

dan juga bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan 

benda sitaan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan kajian bagi pemerintah dalam 

bidang penegakkan hukum pidana khususnya dalam bidang 

pelaksanaan penanganan benda sitaan. 

c. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan atau pemahaman 

kepada masyarakat tentang bagaimana proses pelaksanaan 

penanganan benda sitaan  dan pengawasannya di Kepolisian Daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, ada beberapa tulisan 

(skripsi) dan penelitian yang membahas tentang benda sitaan. Akan tetapi 

kebanyakan dari tulisan tersebut jarang yang membahas tentang 

penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah. Maka dari itu untuk 

mengetahui posisi penulis, disini penulis melakukan review terhadap 

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan terhadap masalah yang akan 

menjadi objek penelitian. 

Pertama, Wahyuni (Skripsi, 2008) yang berjudul “Tinjauan Tentang 

Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan 

Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) 

Surakarta”. Penelitian ini merumuskan masalah bagaimana mekanisme 

pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara 

pada Rupbasan Surakarta serta membahas kendala-kendala apa saja yang 

timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang 

rampasan negara pada Rupbasan Surakarta dan bagaimana upaya 

penyelesaiannya. 

Kesimpulan dari penulisannya adalah bagaimana mekanisme 

pelaksanaan penanganan benda sitaan negara dan barang rampasan negara 

di rupbasan serta kendala-kendala yang timbul dalam pengelolaan benda 

sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan di Surakarta adalah 

kendala internal dan eksternal meliputi segi kesiapan personil rupbasan 
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yang masih terbatas sumber daya manusianya, keterbatasan sarana dan 

prasarana yang menyangkut gudang dan anggaran, anggapan dari aparat 

penegak hukum bahwa Rupbasan Surakarta tidak bisa 

mengelola/menyimpan benda sitaan, dan belum adanya persamaan 

persepsi mengenai rupbasan khususnya instansi yang terkait. 

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

teliti, meskipun sama-sama membahas mengenai mekanisme pelaksanaan 

penanganan benda sitaan, akan tetapi objek penelitian Wahyuni adalah 

Rupbasan Surakarta sedangkan objek penelitian penulis sendiri adalah 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Kenapa di Kepolisian Daerah, karena 

benda yang disita pada umumnya tidak semua disimpan di Rupbasan. 

Benda sitaan yang berupa benda bergerak seringnya dijumpai ataupun 

disimpan di kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

Kedua, Priatna (Skripsi, 2014) yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Polisi Terkait 

Dengan Penjualan Barang Bukti Dihubungkan Dengan Kode Etik 

Kepolisian dan Pasal 417 KUHP”. Penelitian ini merumuskan faktor-faktor 

apa yang bisa mempengaruhi para anggota polisi untuk melakukan 

penjualan barang bukti dan juga bagaimana kedudukan dari kode etik 

kepolisian dan KUHP dalam upaya menangani penggelapan barang bukti 

yang dilakukan oleh kepolisian. 

Kesimpulan dari penulisannya adalah faktor sosiologis, faktor 

penegakkan hukum, dan faktor adat atau kebisaaan menjadi faktor utama 

yang mempengaruhi polisi untuk melakukan tindak pidana serta kode etik 
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kepolisian berkedudukan sebagai pengendali dan petunjuk bagi anggota 

kepolisian dalam berperilaku, selain itu juga sebagai dasar dalam 

menjatuhkan sanksi bagi polisi yang melakukan pelanggaran dan tindak 

pidana. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah 

meskipun kedua penelitian memiliki objek yang sama, namun penelitian 

penulis membahas tentang faktor penghambat pelaksanaan penyitaan 

benda sitaan pada Kepolisian Daerah bukan faktor utama yang 

mempengaruhi polisi untuk melakukan tindak pidana. Jadi adakah faktor 

yang dapat menghambat polisi dalam proses pelaksanaaan penyitaan benda 

sitaan. 

Ketiga, Saputra (Skripsi, 2013) yang berjudul “Analisis Fungsi 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Dalam 

Mengelola Benda Sitaan Dan Rampasan Negara”. Penelitian ini 

merumuskan bagaimana fungsi rupbasan kelas II Kota Metro dalam 

mengelola benda sitaan dan barang rampasan serta tahapan pengelolaan 

benda sitaan dan barang rampasan pada rupbasan kelas II Kota Metro. 

Kesimpulan dari penulisannya adalah fungsi rupbasan dan tahapan 

pengelelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang ada pada rupbasan 

kelas II Kota Metro adalah sama dengan yang sudah diatur dalam Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Saputra lebih membahas tentang apa 

yang sudah ada dan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

Nomor 16 Tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan benda sitaan negara 

dan benda rampasan negara pada rumah penyimpanan benda sitaan negara, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah apa saja faktor 

penghambat penanganan benda sitaan, pelaksanaan penanganan benda 

sitaan, dan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan benda 

sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih melihat dari perspektif 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014. Apakah 

dalam menangani benda sitaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah sama 

dengan bagaimana menangani benda sitaan di Rupbasan dilihat dari 

perspektif Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014. 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul “Kajian 

Yuridis Penanganan Benda Sitaan Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

Perspektif Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2014”.  

Ketiga penelitian di atas masing-masing menjelaskan tentang benda 

sitaan negara dan barang rampasan negara, baik itu mengenai mekanisme 

pelaksanaan penanganan benda sitaan, faktor utama yang mempengaruhi 

polisi untuk melakukan tindak pidana, fungsi rupbasan dalam mengelola 

benda sitaan negara dan barang rampasan negara, serta tahapan 

pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara pada 

rupbasan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih 
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difokuskan pada faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan 

penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 

penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah perspektif 

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, dan apa saja bentuk pengawasan 

terhadap pelaksanaan penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah. Lebih menekankan pada bagaimana cara penyidik dalam 

menangani benda sitaan tetapi dilihat dari perspektif Permenkumham 

Nomor 16 Tahun 2014. Oleh karena itu penulisan ini berbeda dengan 

ketiga karya tulis di atas. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Negara Hukum 

Negara hukum atau dikenal dengan istilah rechtsstaat adalah negara 

yang berdasarkan hukum, jadi segala tindakan yang dilakukan oleh negara 

tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang diatur di 

dalam hukum itu sendiri atau dengan kata lain kedudukan hukum lebih 

tinggi dari negara itu sendiri. 

Teori negara hukum mengajarkan bahwa hukum kedudukannya 

lebih tinggi daripada negara. Oleh karena itu baik raja, penguasa, rakyat, 

bahkan negara dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai 

dengan hukum. Jadi menurut Krabbe hukum itu tidak bersumber pada 

kehendak negara, tetapi hukum memiliki kedaulatan sendiri bersumber pada 

kesadaran hukum individu-individu (Atmadja, 2012;86). 

Dengan demikian menurut Krabbe hukum itu merupakan 

penjelmaan daripada salah satu bagian dari perasaan manusia. Terhadap 
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banyak hal manusia itu mengeluarkan perasaannya, sehingga orang dapat 

membedakan adanya bermacam-macam norma, dan norma-norma itu 

sebetulnya terlepas dari kehendak kita. Oleh karena itu kita mau tidak mau 

tentu mengeluarkan reaksi untuk menetapkan mana yang baik, mana yang 

adil, dan sebagainya. Begitulah maka sumber daripada hukum itu terdapat 

di dalam perasaan kita dan ternyatalah bahwa sumber dan berlakunya 

hukum itu berada di luar kehendak kita, atau tegasnya berada di luar 

kehendak negara (Soehino, 2005;157).  

2.2.2. Teori Kepastian Hukum 

Pengertian kepastian dalam KBBI berarti perihal (keadaan) pasti, 

ketentuan, ketetapan. Sedangkan hukum adalah kumpulan aturan atau 

perintah atau larangan yang bersifat mengikat yang bila dilanggar akan 

menimbulkan sanksi. Menurut Utrecht pengertian kepastian hukum ada dua 

yaitu, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya 

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. (Syahrani, 

1999;23). 

Kepastian hukum diwujudkan dengan sifat hukum yang hanya 

membuat aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum aturan hukum 

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

maupun kemanfaatan, melainkan untuk kepastian saja. (Ali, 2002;82-83). 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 
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keadilan. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum 

merupakan bagian yang tetap dari hukum, kepastian harus dijaga demi 

keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu 

ditaati berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu 

nilai keadilan dan kebahagiaan. (Ali, 2002;95). 

2.3. Landasan Konseptual 

 2.3.1. Pengertian dan Penanganan Benda Sitaan dan Benda Rampasan  

Dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 benda sitaan negara 

adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses persidangan. 

Sedangkan barang rampasan negara adalah benda sitaan yang berdasarkan 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas 

oleh negara. 

Penyitaan sendiri adalah suatu upaya paksaan yang diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), yaitu Pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 sampai 46 KUHAP, 

Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf d KUHAP dalam konteks 

Praperadilan, Pasal 128 sampai 130 KUHAP, Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 

215 KUHAP. 

Pengertian penyitaan sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 16 

KUHAP sebagai berikut: 

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil 

alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak 

atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk 
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kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan 

peradilan.” 

 Dikarenakan penyitaan adalah perbuatan yang melanggar hak asasi 

manusia maka seorang penyidik dalam melakukan penyitaan harus dengan 

izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri) adalah salah satu aparat penegak hukum yang 

bertanggungjawab langsung kepada presiden. Polri memiliki beberapa 

tugas, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, dan memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Kedudukan kepolisian dalam sebuah negara selalu menjadi 

kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasan. Pada 

masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah 

satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak 

dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa 

lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. 

Tahun 1998 tuntutan masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun 

sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap 

kepentingan masyarakat (humas.polri.go.id). 

Setelah dikeluarkannya Tap MPR Nomor VI/2000 yang menyatakan 

diperlukannya restruksi ABRI karena terjadi kerancuan dan tumpang tindih 

peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai 

kekuatan kamtibmas, maka Polri adalah alat negara yang memiliki peran 

dalam memelihara keamanan.  
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Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat 

Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Karena dalam Bab II 

Tap MPR Nomor VII/2000 menyebutkan bahwa: (1) Polri merupakan alat 

negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, 

memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam 

menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan 

secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non 

departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara 

bukan Kepala Pemerintahan (humas.polri.go.id). 

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian, maka 

diterbitkanlah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Tugas dan fungsi kepolisian dalam UU Nomor 2 Tahun 

2002 adalah sebagai berikut: 

Menurut pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat 

Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 
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(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 13 Kepolisian Negara Republik 

Indonesia bertugas: 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, 

dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan 

pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di 

jalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat, kesadaran hukum 

masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan 

umum; 

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan 

teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai 

negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan 

swakarsa; 

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 

semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara 

pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; 
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h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, 

kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan 

psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, 

masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan 

ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia; 

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk 

sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau 

pihak yang berwenang; 

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan kepentingannya dalam lingkup tugas 

kepolisian; serta 

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Menurut pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah “Fungsi kepolisian adalah salah 

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” 
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Sedangkan wewenang kepolisian terdapat dalam pasal 15 (1) 

dan 16 (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia,  

Pasal 15 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara 

Republik Indonesia secara umum berwenang: 

a. menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga 

masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban 

umum; 

c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 

masyarakat; 

d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan 

perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan 

bangsa; 

e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup 

kewenangan administratif kepolisian; 

f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian 

dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta 

memotret seseorang; 

i. mencari keterangan dan benda bukti; 



22 
 

 
 

j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal 

Nasional; 

k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan 

yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 

l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 

pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi 

lain, serta kegiatan masyarakat; 

m. menerima dan menyimpan benda temuan untuk 

sementara waktu. 

Pasal 16 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk 

: 

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

dan penyitaan; 

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki 

tempat kejadian perkara untuk kepentingan 

penyidikan; 

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik 

dalam rangka penyidikan; 

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan 

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
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f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan; 

i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada 

pejabat imigrasi yang berwenang di tempat 

pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 

yang disangka melakukan tindak pidana; 

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada 

penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil 

penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum; dan 

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertanggung jawab. 

2.3.2. Kewenangan Penyidik Polri Dalam Menangani Benda Sitaan 

dan Barang Rampasan 

Dalam kewenangannya melakukan penyitaan, seorang 

penyidik harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala 

Pengadilan Negeri setempat. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara (Rupbasan) adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk 

menyimpan dan mengelola benda sitaan dan barang rampasan 
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negara yang dibutuhkan dalam proses peradilan. Rupbasan didirikan 

disetiap ibukota kabupaten atau kota, jika diperlukan cabang 

Rupbasan juga dapat didirikan. Benda yang disimpan di dalam 

Rupbasan adalah benda yang diperlukan sebagai barang bukti dalam 

proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan 

pengadilan termasuk benda yang dinyatakan dirampas dalam 

putusan pengadilan. 

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Tata cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan 

Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 disebutkan bahwa : 

“Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya 

disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan 

pengelolaan benda sitaan dan benda rampasan negara.” 

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 

M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan 

Negara dalam pasal 29 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan 

tugas tersebut Rupbasan mempunyai fungsi : 

a. melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang 

rampasan negara; 

b. melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang 

rampasan negara; 
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c. melakukan pengamanan dan pengelolaan Rupbasan; 

d. melakukan urusan surat menyurat kearsipan. 

Penanganan benda sitaan dan barang rampasan sendiri 

terdapat dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 pada bab III 

tentang pengelolaan basan dan baran Pasal 15 sampai dengan Pasal 

24, sebagai berikut: 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 15 

Kepala Rupbasan wajib mengelola Basan dan baran 

dengan cara melakukan: 

a. penyimpanan; 

b. pengamanan; 

c. pemeliharaan; 

d. penyelamatan. 

Bagian Kedua 

Penyimpanan 

Pasal 16 

(1) Kepala Rupbasan wajib melakukan penyimpanan 

terhadap Basan dan Baran yang diterima. 

(2) Penyimpanan Basan dan Baran dikelompokkan 

sesuai dengan klasifikasi dan tingkat pemeriksaan 

perkara. 

Bagian Ketiga 
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Pengamanan 

Pasal 17 

(1) Kepala Rupbasan bertanggungjawab atas keamanan 

Basan dan Baran. 

(2) Pengamanan terhadap Basan dan Baran dilakukan 

dengan cara: 

a. Mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian; 

b. Mencegah terjadinya perusakan; 

c. Mencegah terjadinya penukaran; 

d. Mencegah keluarnya Basan dan Baran secara 

illegal. 

Pasal 18 

Kepala Rupbasan dapat bekerjasama dengan 

instansi penegak hukum terkait dalam 

melaksanakan tugas pengamanan Basan dan Baran. 

Bagian Keempat 

Pemeliharaan 

Pasal 19 

(1) Kepala Rupbasan wajib melakukan 

pemeliharaan terhadap fisik Basan dan Baran 

secara rutin dan berkala serta dicatat dalam buku 

pemeliharaan. 
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(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan standard yang 

ditetapkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 

Pasal 20 

Dalam hal terjadi penyusutan dan kerusakan Basan 

dan Baran, kepala Rupbasan wajib membuat berita 

acara dan menyampaikan laporan kepada instansi 

yang bertanggungjawab secara yuridis. 

Pasal 21 

Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan kepada 

instansi yang bertanggungjawab seacra yuridis 

untuk melakukan pelelangan atau pemusnahan 

terhadap Basan yang: 

a. Berbahaya; 

b. Mudah rusak; dan 

c. Yang menimbulkan biaya pemeliharaan tinggi. 

Pasal 22 

Pemeliharaan Basan dan Baran di Rupbasan atau 

tempat lain dapat dilakukan kerjasama dengan 

instansi terkait dan/atau pihak lain jika Basan dan 

Baran membutuhkan pemeliharaan khusus. 

Bagian Kelima 

Penyelamatan 

Pasal 23 
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(1) Kepala Rupbasan dan petugas Rupbasan wajib 

menyelamatkan Basan dan Baran jika terjadi 

keadaan darurat. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam; 

b. Kebakaran; dan 

c. Huru hara. 

Pasal 24 

Kepala Rupbasan dapat bekerjasama dengan 

instansi penegak hukum terkait dalam 

melaksanakan tugas penyelamatan Basan dan 

Baran. 

2.3.3  Benda Sitaan Dalam Hukum Acara Pidana 

Cara aparatur penegak hukum melaksanakan tugas dalam 

masyarakat baik tindakan pencegahan maupun tindakan pemberantasan, 

adalah Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari dan 

mendekatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-

lengkapnya dari perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara 

pidana secara jujur dan tepat. (Afiah, 1988;13).  

Tujuan dari hukum acara tersebut adalah untuk mencari pelaku yang 

dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya 

memerintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna 
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menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang 

didakwakan atas kesalahannya. Penanganan suatu perkara pidana dimulai 

oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat 

atau diketahui sendiri oleh penyidik kemudian dituntut oleh penuntut umum 

dengan melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya hakim memeriksa 

dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau 

tidak (Afiah, 1988;14). 

Persoalan terpenting dari proses pidana adalah pembuktian, karena 

hal ini tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan (Moeljatno, 

2010;132). Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran barang 

bukti atau corpus delicti sangat diperlukan. Barang bukti erat sekali 

kaitannya dengan benda sitaan karena, benda sitaan adalah barang bukti dari 

suatu perkara pidana yang disita oleh aparat yang berwenang guna 

kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Menurut Andi Hamzah 

(1986;100) barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: 

“istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang 

mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang 

dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk 

menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari 

delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk 

membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut 

merupakan barang bukti atau hasil delik.” 

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil 

delik tetapi dapat juga dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti 

tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya 

uang yang dipakai terdakwa pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa 

dijadikan benda bukti (Subaidi, 2011;19).  
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Selanjutnya benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu 

pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan 

secara jelas. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan 

adalah benda yang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik 

untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata 

lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah benda atau benda sitaan 

hasil dari suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia 

adalah benda, harta atau benda yang berharga dan segala sesuatu yang 

berwujud atau berjasad (Poerwadarminta 2008;131). Sitaan sendiri berarti 

perihal mengambil dan menahan benda-benda sebagiannya yang dilakukan 

menurut putusan hakim atau oleh polisi. (Poerwadarminta 2008;134). 

Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak 

terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya 

tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan 

yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih 

merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga 

benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap 

penggunaan tanpa hak. (Setiana 2000;30). 

Akan tetapi benda sitaan sebagai pidana tambahan dalam pasal 10 

KUHP bisa terjadi peralihan kepemilikkan dari personal ke negara. 

Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi 

pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan benda-benda 
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tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP. (Subaidi 

2011;20). 

Menurut R. Sugandhi sebagaimana dikutip dalam tesis Subaidi 

(2011;21) benda rampasan tersebut termasuk juga binatang, selain itu 

diantaranya adalah berupa benda: 

1. Diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu; misalnya uang 

palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan 

uang, kejahatan suap dan lain-lain. Apabila diperoleh dengan 

pelanggaran, benda-benda itu hanya dapat dirampas dalam hal-

hal yang ditentukan misalnya perbuatan: 

a. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 ayat (2)); 

b. Pembuatan uang palsu (Pasal 519 ayat (2)); 

c. Berburu tanpa izin (Pasal 502 ayat (2)). 

2. Sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan misalnya; golok 

atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan 

dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan 

kandungan dan sebagainya. Benda-benda ini dapat dirampas 

juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa benda-

benda itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan 

kejahatan-kejahatan dengan sengaja. Dalam kejadian kejahatan-

kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran 

maka benda-benda itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan 

dengan khusus misalnya dalam perbuatan: 
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a. Penggunaan benda-benda yang berbahaya (Pasal 205 ayat 

(3)); 

b. Beburu tanpa izin (Pasal 502 ayat (2)); 

c. Pembuatan uang palsu (Pasal 519 ayat (2)); dan  

d. Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 ayat (2)). 

Benda yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini 

dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana 

dilakukan atau pada waktu perkara diputus. Benda sitaan untuk keperluan 

proses peradilan benda sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga 

disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP 

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. (Subaidi, 2011;21) 

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan 

surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) 

KUHAP. Dalam ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu 

dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan 

memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa 

mengurangi ketentuan dari ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan 

hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.  

Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagian besar diatur 

dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP 

dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum 



33 
 

 
 

dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk 

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. (KUHAP, 1990;5). 

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan: 

1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan 

“serangkaian tindakan penyidikan untuk benda bukti dalam 

proses pidana”; 

2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah 

penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain; 

3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, 

berwujud dan tidak berwujud; 

4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini 

terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat 

dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga 

untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur 

dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda) 

(Hamzah, 1986;121). 

Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas 

dalam pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan 

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan umum, dan pengadilan. 

Pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa 

yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu benda dari seorang tersangka, 
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pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang 

diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai benda alat pembuktian 

dalam penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dimuka persidangan 

peradilan. 

Selanjutnya (Harahap, 2006;102) berpendapat yang dimaksud 

penyitaan seperti yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana adalah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk 

mengambil atau merampas suatu benda bukti tertentu dari seorang 

tersangka, pemegang atau penyimpan. Namun perampasan yang dilakukan 

dibenarkan hukum karena dilaksanakan menurut peraturan perundang-

undangan dan tidak dilakukan dengan cara yang melawan hukum.  
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 
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Penanganan Benda Sitaan Perspektif Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 

 



35 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Untuk mengetahui faktor 

penghambat pelaksanaan 

penanganan benda sitaan 

pada Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui 

pelaksanaan penanganan 

benda sitaan  pada 

Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah perspektif 

Permenkumham Nomor 16 

Tahun 2014. 

3. Untuk mengetahui bentuk 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan penanganan 

benda sitaan yang dilakukan 

oleh Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah. 

1. Apakah faktor penghambat 

pelaksanaan penanganan 

benda sitaan pada 

Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah? 

2. Bagaimana pelaksanaan 

penanganan benda sitaan 

pada Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah perspektif 

Permenkumham Nomor 16 

Tahun 2014? 

3. Bagaimanakah bentuk 

pengawasan terhadap 

pelaksanaan penanganan 

benda sitaan pada 

Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah? 

 

Peningkatan Kualitas Penanganan Benda Sitaan Pada Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, pendekatan ini 

dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik utuh 

(Moleong, 2007: 5). Pendekatan kualitatif dalam hal ini adalah penelitian yang 

didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan lebih 

rinci, definisi ini lebih melihat perspektif emik/segala sesuatu dilihat berdasarkan 

kacamata orang yang diteliti (Ashshofa, 2010: 23). 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan penelitian sebagai 

pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk 

memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan 

prinsip-prinsip umum. Penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa dan kondisi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan 

konsisten. Sedangkan metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 

sistematis berarti berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berdasarkan tidak 

adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu (Soekanto, 2006: 

43). 

Dalam penelitian ini yang dikaji adalah Kajian Yuridis Penanganan Benda 

Sitaan Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Perspektif Peraturan Menteri Hukum 
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Dan HAM Nomor 16 Tahun 2014. Artinya dengan menggunakan penelitian 

kualitatif penulis dapat mendeskripsikan bagaimana penanganan benda sitaan pada 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan mendapatkan penjelasan dari responden 

dan informan secara langsung dan dapat membandingkan tentang hasil wawancara 

yang dijelaskan oleh responden dan informan dengan kenyataan yang ada dalam 

penerapannya, yang dikaitkan juga dengan peraturan tertulis yang mengatur tentang 

Kajian Yuridis Penanganan Benda Sitaan Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

Perspektif Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tersebut 

sehingga penulis bisa mendapatkan keterangan secara jelas sesuai dengan hasil 

wawancara dan pengamatan secara langsung yang dikaitkan dengan aturan 

normatif. 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Yuridis 

Sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang 

terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian 

terhadap efektivitas hukum (Soekanto, 2006: 51). Penelitian hukum sosiologis atau 

socio legal research adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan bantuan ilmu-

ilmu sosial, penelitian di bidang hukum diperkaya dengan kemungkinan 

dipergunakan semua metode dan teknik yang lazim dipergunakan di dalam 

penelitian ilmu sosial. (Soekanto, 2007: 15). 

Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis dikarenakan 

pendekatan tersebut data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi 

yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran informasi yang dimaksud adalah yang 

didapat dari hasil wawancara dengan para informan, sehingga penulis perlu dapat 
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mengetahui hasilnya untuk selanjutnya dikaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Alasan yuridis penulis memilih jenis penelitian ini adalah karena hendak 

meneliti tentang Penanganan Barang Sitaan Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 

yang didasarkan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara 

pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. Alasan sosiologis adalah penulis hendak 

meneliti fakta sosial yang ada pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengenai 

bagaimana cara penanganan benda sitaan yang ditempatkan pada Kepolisian 

Daerah, apakah berbeda dengan yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 16 

Tahun 2014.   

3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam 

penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai dengan 

latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya 

melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong 2007: 97). 

Penentuan fokus penelitian kualitatif diarahkan pada tiga pendekatan, yaitu 

informatical approach, pendekatan partisipatif murni, pendekatan litelatur atau 

dokumentasi. Informatical approach merupakan penentuan fokus penelitian dari 

hasil informasi yang dikemukakan secara langsung oleh key informan. Pendekatan 

partisipatif murni merupakan hasil dari penjelajahan secara langsung dengan situasi 

sosial di lapangan. Sedangkan dokumentasi diartikan sebagai bagian dari penentuan 

fokus penelitian dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian yang telah ada. 
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Pembahasan di atas dijadikan alasan membahas Kajian Yuridis Penanganan 

Benda Sitaan Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Perspektif Peraturan Menteri 

Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014. Kaitannya dengan hal tersebut, fokus 

dalam penelitian ini dijabarkan menjadi tiga poin permasalahan, yaitu: 

1. Faktor penghambat pelaksanaan penyitaan benda sitaan pada Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah; 

2. Pelaksanaan penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah Perspektif Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014; 

3. Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan benda sitaan 

pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

3.4. Lokasi Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian di Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan karena penanganan 

benda sitaan juga ditempatkan di Kepolisian Daerah sebagai sasaran yang sangat 

menentukan data yang diambil, sehingga lokasi menunjang untuk dapat 

memberikan informasi yang valid. 

3.5. Sumber Data 

 Moleong (2007: 156) berpendapat sumber data merupakan subjek darimana 

data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Sumber data yang utama dalam 

penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Data penelitian ini dapat diperoleh dari 

berbagai sumber. 

3.5.1. Sumber Data Primer 
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Sumber data primer adalah data yang diambil atau diperoleh dari 

kegiatan pengamatan, melihat dan mendengar secara langsung dari 

responden. Responden merupakan sumber data yang berupa orang. 

sehingga dari responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau 

tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data 

utama (Ashshofa, 2010:  22). 

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai (Moleong, 2007: 157). Sumber data ini 

dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang 

diperoleh peneliti dari informan. Pencatatan sumber data utama melalui 

wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan 

senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan. 

Penulisan penelitian ini data primer akan didapatkan dengan 

melakukan studi dokumen-dokumen dan wawancara informan, dimana 

informannya adalah: 

1. Kompol Didi Sugeng Kepala Unit 5 Jatanras (Kejahatan dan 

Kekerasan) Direktorat Reserse Kriminal Umum  Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah; dan 

2. Iptu Abdul Haris Kepala Seksi Minbarbuk (Administrasi 

Barang Bukti) Direktorat Tahanan dan barang Bukti 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

3.5.2. Sumber Data Sekunder 
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Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, 

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan peraturan 

perundang-undangan terkait penanganan benda sitaan pada Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah. 

Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan 

Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. 

A. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

sifatnya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah. 

Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada 

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yang dalam 

hal ini adalah: 

1. Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

4. Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Indonesia; 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Avokat; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana; 

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda 

Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada 

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan; 

8. Peraturan Kepala Polisi Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

9. Peraturan Kepala Polisi Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Penyidikan Tindak Pidana. 

B. Bahan Hukum Sekunder  

 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan 

hukum sekunder dapat berupa buku, laporan penelitian, hasil 

karya sarjana meliputi skripsi, tesis dan jurnal, yang 

berkaitan dengan Penanganan Benda Sitaan Pada Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah. Bahan hukum sekunder yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1) Buku-buku 

Buku yang digunakan penulis sebagai referensi 

diantaranya, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Bunga 
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Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Pengusutan Perkara 

Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Pembahasan 

Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. 

2) Skripsi  

1. Wahyuni, Tri. 2008. Tinjauan Tentang Pelaksanaan 

Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang 

Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda 

Sitaan Negara (RUPBASAN) Surakarta. Skripsi. 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Saputra, Irawan. 2013. Analisis Fungsi Rumah 

Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) 

Dalam Mengelola Benda Sitaan Dan Rampasan 

Negara. Skripsi.  Universitas Lampung. 

3. Priatna, Mochamad Ridwan. 2014. Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Penggelapan yang 

Dilakukan oleh Polisi Terkait Dengan Penjualan 

Barang Bukti Dihubungkan dengan Kode Etik 

Kepolisian dan Pasal 417 KUHP. Skripsi. 

Universitas Islam Bandung. 

 

3) Jurnal 
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1. Pekuweli, Umbu Lily. 2008. Memaknai Hukum 

Dalam Keutuhan Ontologiknya. Jurnal Hukum Pro 

Justitia. Vol.26 Nomor1. 

2. Maskur, Muhammad Azil. 2012. Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile 

Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia. 

Jurnal Pandecta. Vol.7 Nomor2. 

3. Maskur, Muhammad Azil. 2016. Integrasi The 

Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim 

pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pandecta. 

Vol.11 Nomor1. 

4. Sumardiana, Benny. 2016. Formulasi Kebijakan 

Penanganan Tindak Pidana Berbasis Isu Sara dalam 

Pemilihan Umum. Jurnal Pandecta. Vol.11 Nomor 1 

C. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

bersifat menunjang dan sebagai pelengkap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus 

Besar Bahasa Indonesia: Pengertian Penelitian menurut 

KBBI. 

 

3.6. Teknik Pengambilan Data 

Sugiyono (2015: 63) menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan 

data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 
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observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Mengacu pada 

pengertian tersebut, peneliti mengartikan teknik pengumpulan data sebagai suatu 

cara untuk memperoleh data melalui beberapa langkah atau tahapan, yaitu: 

3.6.1. Wawancara  

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. 

(Ashshofa, 2010:59). Melalui wawancara diharapkan penulis mendapat 

gambaran mengenai Penanganan Benda Sitaan Pada Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah. Penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber 

bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Kepala Unit 5 Jatanras 

Kompol Didi Sugeng dan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti dengan 

Kepala Seksi Minbarbuk Iptu Abdul Haris pada Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah. 

3.6.2. Dokumentasi 

Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan metode 

dokumentasi, yaitu satu metode pengambilan data kualitatif dengan melihat 

atau menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen merupakan setiap bahan 

tertulis ataupun film yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan 

meramalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Moleong, 2013: 216-217). 

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data dengan 

jalan mengambil sumber dari dokumen dokumen di tempat penelitian. 

3.6.3. Studi Kepustakaan  
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Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan 

dalam penelitian hukum normatif, sedangkan bagi penelitian hukum empiris 

(sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang 

dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara (Waluyo 2002: 

50). 

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari studi 

kepustakaan sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan 

pengumpulan dan pengecekan berkas yang ada kaitannya dengan 

Penanganan Benda Sitaan Pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.  

3.7. Validitas Data 

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga 

dalam sebuah penelitian, dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang 

selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Melihat 

begitu besarnya posisi data, maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat 

vital. (Bachri, 2010: 54). 

Secara khusus pada penelitian kualitatif, pengumpulan data memiliki 

asumsi teoritis, menurut Alwasilah (2008: 150) dalam Bachri (2010: 54), untuk 

mendapatkan data yang lengkap, para peneliti naturalistis menggunakan teknik 

triangulasi. Istilah ini berasal dari dunia navigasi dan strategi militer, yakni 

kombinasi metodologi untuk memahami suatu fenomena. 

Teknik validitas data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

triangulasi, yakni dengan membandingkan ulang derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda, misalnya membandingkan 

hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan 
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umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara 

dengan dokumen yang ada. (Bachri, 2010:54). 

Bagan 3.7 Trianggulasi  

 

 

 

 

 

  (Sumber. Moleong, 2013:  331) 

3.8. Analisis Data 

Moleong (2013: 248) mengemukakan bahwa analisis data merupakan upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola. Proses analisis data 

dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu 

wawancara yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. 

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang 

susunannya dibuat secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan 

berdasarkan data tersebut. Menurut Milles dan Huberman (2007:18) dalam Ghony 

dan Almanshur (2012: 307-309), tahapan analisis data dapat melalui tiga proses 

sebagai berikut:  

a. Proses Reduksi Data 

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis 

 

DOKUMENTAS

I 

 

WAWANCARA 

 

OBSERVASI 

Hasil yang sah 
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yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya 

sewaktu-waktu diperlukan 

b. Proses Penyajian Data  

Data-data yang diperoleh peneliti, baik data primer 

maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti 

kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin 

data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap 

data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan 

data yang kurang lengkap, yang kemudian disusun secara 

sistematis. 

c. Proses Menarik Kesimpulan 

Menarik simpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan 

yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final 

mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data akhir, 

tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada 

di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang 

digunakan unutuk catatan peneliti. Penarikan kesimpulan 

didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penanganan Benda Sitaan Pada 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

Dalam tataran praktik sistem peradilan pidana, telah ditetapkan 

bahwa penyitaan merupakan salah satu instrumen penting untuk 

kepentingan pembuktian. Adapun penyitaan telah dinyatakan dengan 

jelas basis hukumnya dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana jika diuraikan 

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 

1. Dilakukan oleh penyidik; 

2. Mengambil alih benda sitaan dalam bentuk benda bergerak atau 

tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; dan/atau 

3. Menyimpan di bawah penguasaannya benda sitaan dalam bentuk 

benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; 

4. Dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 

penuntutan dan peradilan. 

Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana secara normatif telah melegalisasi sekaligus 

mengafirmasi kewenangan penyidik atas penyitaan. Selain diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

secara spesifik kewenangan penyitaan oleh penyidik juga diamanatkan 

dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyitaan merupakan 
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aktualisasi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 

diantaranya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Berbicara mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam melaksanakan 

penyitaan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Namun demikian, mengingat hukum yang bersifat dinamis akan selalu 

bergerak lebih cepat dibanding dengan peraturan perundang-undangan, 

bukan tidak dimungkinkan dalam tataran praktiknya terjadi 

inkonsistensi antara das sein dan das sollen. Seperti kendala penyitaan 

yang dilaksanakan oleh penyidik di Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

sebagaimana dikemukakan oleh Kompol Didi Sugeng, Kepala Unit 5 

Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, bahwa: 

“Penyitaan merupakan kewenangan penyidik dalam penanganan 

perkara baik yang bersifat laporan maupun pengaduan. 

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak 

yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk 

menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak 

pidana aduan yang merugikannya. Kemudian laporan 

merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang 

karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada 

pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga 

akan terjadinya peristiwa pidana. Dalam penanganan perkara 

yang bersifat pengaduan, penyitaan belum dapat dilaksanakan 

sebelum dilakukan penyelelidikan terlebih dahulu dan telah 

ditemukan bukti yang cukup. Sifatnya adalah penyelidikan. 

Sedangkan dalam penanganan perkara yang bersifat laporan, 

sejauh ini tidak terdapat hambatan, karena dasar penyitaannya 

adalah adanya laporan polisi terlebih dahulu, surat perintah 

penyitaan, surat perintah penggeledahan dan surat izin ketua 

pengadilan negeri setempat. Sifatnya adalah penyidikan. 

Apabila tertangkap tangan, penyidik boleh langsung melakukan 

penyitaan terhadap barang bukti meskipun penetapan penyitaan 
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oleh pengadilan belum keluar. Setelah barang bukti disita, 

penyidik akan mengajukan permohonan penetapan penyitaan ke 

pengadilan. Terhadap barang bergerak langsung diamankan baru 

diajukan persetujuan penyitaan. Berbeda halnya dengan 

penyitaan barang tidak bergerak, harus meminta ijin ke 

pengadilan negeri setempat dulu, dimana pengadilan negeri 

tersebut akan mengeluarkan surat penetapan penyitaan. Khusus 

untuk dokumen negara atau dokumen kepemilikan, dokumen 

aslinya tidak boleh disita. Penyidik hanya boleh menyita salinan 

atau fotokopinya. Atas hal tersebut, penyidik akan berpedoman 

pada Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekuatannya 

mengikat secara hukum dan otomatis berakibat secara hukum 

apabila hak kepemilikan atas dokumen itu dialihkan oleh 

tersangka” (Hasil wawancara tanggal [15 Oktober 2019], pukul 

11.00 WIB) 

 

Mencermati cuplikan wawancara di atas, terlihat bahwa tugas 

penyitaan barang bukti yang diemban oleh penyidik di Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah tidak dapat dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian, 

harus sesuai dengan perintah undang-undang. Hal tersebut tentu selaras 

dengan asas yang dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu asas bahwa 

setiap penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya 

dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi 

wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara 

yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, perihal penyitaan dalam 

penanganan perkara yang bersifat pengaduan, dimana harus dilakukan 

penyelidikan terlebih dahulu dan bukti dinyatakan telah cukup, 

merupakan cerminan atas jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. 

Proses penyelidikan dan penemuan bukti yang cukup merupakan 

konsekuensi logis dari asas seseorang tidak dapat dipidana tanpa 
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kesalahan atau disebut dengan asas culpabilitas, nulla poena sine culpa, 

no punishment without guilt/fault. 

Lebih lanjut, hambatan pelaksanaan penanganan benda sitaan di 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah terlihat jelas pada saat melakukan 

penyitaan barang bukti dalam bentuk dokumen negara atau dokumen 

kepemilikan, dimana dokumen aslinya tidak boleh disita. Realita ini 

cukup menjadi polemik. Di satu sisi, dokumen kepemilikan yang mana 

merupakan kategori barang tidak bergerak, pada dasarnya sangat 

bersifat rahasia atau confidential dan melekat pada pemilik atau 

tersangka. Namun di sisi lain, apabila pada saat penyidikan berlangsung 

dan yang dapat disita adalah salinan dari dokumen kepemilikan tersebut, 

sangat besar kemungkinan bagi tersangka untuk mengalihkan hak 

kepemilikannya. Sehingga akan cukup menyulitkan bagi pihak penyidik 

untuk melakukan verifikasi antara salinan dan asli dokumen 

kepemilikan yang telah diubah hak kepemilikannya. Untuk itu, dalam 

mengatasi masalah ini pihak penyidik bisa memintakan legalisir untuk 

fotokopi dokumen yang disita tersebut kepada instansi yang terkait, 

sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen 

aslinya. 

Berkaitan dengan larangan penyitaan dokumen yang bersifat 

rahasia, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana mengatur bahwa penyitaan surat atau tulisan lain dari 

mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk 

merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya 
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dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua 

pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. 

Luhut M.P. Pangaribuan (2017:54) pun menyebutkan contoh larangan 

penyitaan dokumen bersifat rahasia sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu 

penyidik tidak boleh melakukan penyitaan atas dokumen advokat yang 

memuat kerahasiaan informasi dan segala sesuatu yang diketahui atau 

diperoleh dari kliennya. Sehingga dengan demikian, jika bukan karena 

perintah undang-undang, persetujuan tersangka atau adanya izin khusus 

ketua pengadilan, maka penyitaan atas benda sitaan berupa asli 

dokumen rahasia tidak dapat dilaksanakan. 

Konstitusi telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, 

sehingga kompleksitas masalah penegakan hukum harus mampu 

diselesaikan dengan memperhatikan hukum yang berlaku dan tunduk 

pada asas-asas negara hukum. Hal yang sama berlaku dalam 

menyelesaikan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penanganan 

benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dokumen rahasia 

yang tidak dapat disita merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan implementasi 

dari salah satu asas negara hukum, yaitu asas legalitas (due process of 

law). Asas legalitas ini menurut Jimly Asshiddqie sebagaimana dikutip 

dalam buku Martitah (2013:32) dipersyaratkan dalam setiap negara 

hukum, dimana segala tindakan penegakan hukum wajib didasarkan 

atas peraturan perundang-undangan  yang sah dan tertulis. 



55 
 

 
 

Merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah 

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam penjelasan pasal 

tersebut, dijelaskan pula bahwa penerapan fungsi kepolisian tidak dapat 

mengesampingkan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan 

keadilan. Fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sangat relevan pelaksanaan penanganan benda sitaan di 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Benda sitaan tidak disalahgunakan, 

melainkan disimpan dan diamankan tanpa menyebabkan terjadinya 

pelanggaran hak asasi manusia.  

Luhut M.P. Pangaribuan (2017:54), menjelaskan bahwa benda yang 

dapat disita adalah: (1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang 

seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau 

sebagai hasil dari tindak pidana; (2) benda yang telah dipergunakan 

secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkannya; (3) benda yang digunakan untuk menghalang-

halangi penyelidikan tindak pidana; (4) benda yang khusus dibuat atau 

diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana; (5) benda lain yang 

mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana  yang dilakukan. 

Sebagai tambahan, benda yang berada dalam sitaan karena perkara 

perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan 
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penyelidikan. Benda yang disita ini atau barang sitaan dalam praktik 

ditempatkan sebagai barang bukti. Benda sitaan disimpan dalam rumah 

penyimpanan benda sitaan negara disebut Rupbasan. 

Terhadap benda sitaan yang disimpan dalam rumah penyimpanan 

benda sitaan negara, kecuali untuk penanganan pelaksanaan benda 

sitaan berupa dokumen kepemilikan, sejauh ini Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah belum menemukan hambatan dalam menangani benda sitaan, 

sebagimana dikemukakan oleh Kompol Didi Sugeng, Kepala Unit 5 

Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, bahwa: 

“Sampai sekarang Kepolisian Daerah Jawa Tengah tidak 

menemukan kendala-kendala atau hambatan yang cukup 

material dalam melaksanakan kewenangan penanganan 

pelaksanaan benda sitaan. Sepanjang benda sitaan ditempatkan 

sesuai dengan tempatnya, maka hambatan dalam menangani 

benda sitaan tidak akan terjadi. Misalnya untuk benda sitaan 

yang berukuran besar dititipkan ke Rupbasan. Apabila daya 

tampung di Rupbasan atas benda sitaan sudah tidak mencukupi, 

maka benda sitaan tersebut akan diletakkan dibagian barang 

bukti. Hal ini merupakan bentuk koordinasi atau jalinan 

Kerjasama antara Rupbasan dan bagian barang bukti di 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Sebaliknya, apabila benda 

sitaan ternyata berukuran kecil, maka benda sitaannya akan 

ditempatkan atau disimpan di loker bagian tahti. Tahti adalah 

subunit tahanan dan barang bukti yang bertugas menerima, 

menyimpan, mengelola, barang bukti sitaan dari penyidik. 

Berbicara mengenai hambatan, sebenarnya secara praktik, untuk 

benda sitaan berukuran kecil, tidak terdapat hambatan. 

Hambatan timbul jika benda sitaannya berukuran besar misalnya 

truk, kapal dan bus, kapasitas dalam Rupbasan masih kurang 

memadai untuk menampung benda sitaan tersebut. Itupun masuk 

dalam kategori hambatan karena persoalan infrastruktur. Dengan 

demikian, faktor penghambat pelaksanaaan penanganan benda 

sitaan ditentukan berdasarkan jenis benda sitaannya.” (Hasil 

wawancara tanggal [15 Oktober 2019], pukul 11.00 WIB) 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

memberikan konfirmasi bahwa dalam melaksanakan tugas pokok 
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kepolisian dalam bentuk penanganan benda sitaan terlaksana dengan 

baik, tanpa adanya kendala. Tidak terdapat oknum yang 

menyalahgunakan kewenangannya, termasuk menggunakan benda 

sitaan untuk keperluan pribadi. Tugas, kewenangan, dan tanggung 

jawab sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas 

benda sitaan dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural 

serta tunduk pada kode etik profesi kepolisian. Hambatan yang dialami 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam pelaksanaan penanganan benda 

sitaan muncul karena masalah keterbatasan infrastruktur. 

Perihal kode etik kepolisian, Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisan Negara 

Republik Indonesia, menjelaskan bahwa setiap pegawai negeri pada 

Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang 

berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang 

kepolisian, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai 

penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang: 

1. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang 

terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan 

negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa 

hukum tersangka; 

3. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung 

jawabnya dalam rangka penegakan hukum; 
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4. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan; 

5. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa 

untuk mendapatkan pengakuan; 

6. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak 

lain; 

7. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait 

lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau 

melaksanakan kewajibannya; 

8. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang 

tak bertuan; 

9. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti 

yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya 

penyidikan tindak pidana; 

10. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak 

pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

11. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak 

langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait 

dengan perkara yang sedang ditangani; 

12. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

13. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik 

kepentingan. 
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Mengacu pada Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisan Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, menjadi catatan penting 

bahwa faktor-faktor terjadinya hambatan pelaksanaan penanganan 

benda sitaan tidak selamanya berasal dari kondisi benda sitaan itu 

sendiri. Tindakan pelanggaran kode etik dari anggota Polri baik sebagai 

penyelidik, penyidik pembantu dan penyidik juga turut andil 

menyebabkan terjadinya hambatan penanganan benda sitaan. Kode etik 

yang dilanggar masuk dalam kategori pelanggaran etika kelembagaan. 

Etika kelembagaan merupakan sikap moral anggota Polri terhadap 

institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi 

sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala 

martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 

dalam pedoman hidup dan pedoman kerja anggota Polri. 

Sehubungan dengan faktor pelanggaran kode etik, berdasarkan 

informasi yang didapatkan oleh penulis, kembali Kompol Didi Sugeng, 

Kepala Unit 5 Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

menjelaskan sebagai berikut: 

“Apabila terjadi pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan 

penanganan benda sitaan, misalnya benda sitaan digunakan 

sendiri oleh penyidik, maka penyidik tersebut dapat dilaporkan 

ke divisi Profesi dan Pengamanan atau dikenal dengan sebutan 

Propam. Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri 

berbentuk divisi yang bertanggung jawab kepada masalah 

pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal 

organisasi Polri. Jika ditemukan benda sitaan rusak, penyidik 

tersebut bisa dikenakan sanksi berupa pemecatan, turun pangkat 

dan ditahan. Untuk ketentuan normatifnya diatur dalam 

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Kode Etik Profesi Kepolisan Negara Republik Indonesia dan 
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Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Penyidikan Tindak Pidana. Adapun Peraturan Kepala Kepolisian 

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana 

merupakan pedoman penyidik dalam melakukan penyidikan atas 

profesinya” (Hasil wawancara tanggal [15 Oktober 2019], pukul 

11.00 WIB) 

 

Mengafirmasi apa yang diuraikan narasumber dalam cuplikan 

wawancara di atas, ketentuan mengenai pelanggaran kode etik dan/atau 

disiplin, dilimpahkan ke fungsi Propam untuk dilakukan pemeriksaan 

diatur dalam Pasal 42 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini menjadi 

landasan hukum sekaligus menjadi legitimasi pemberlakukan sanksi 

atas penyalahgunaan tanggung jawab yuridis dari penyidik yang 

berwenang dalam konteks penanganan benda sitaan. Untuk faktor 

penghambat penanganan benda sitaan di Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah, sejauh ini belum terdapat hambatan yang timbul dari 

pelanggaran kode etik penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

Atas uraian-uraian sebagaimana dijelaskan di atas, perihal faktor 

penghambat pelaksanaan penanganan benda sitaan pada Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah, dapat dibagi menjadi dua. Pertama, faktor 

infrastruktur. Tak dapat dipungkiri bahwa benda sitaan yang berukuran 

besar memerlukan daya tampung yang besar pula. Hal ini masih menjadi 

kendala di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, mengingat penyidik kerap 

mengalami kesulitan menyimpan atau menempatkan benda sitaan 

berupa truk, kapal dan bus di dalam Rupbasan. Kedua, faktor sifat benda 

sitaan. Saat ini ketentuan mengenai larangan penyitaan dokumen 

bersifat rahasia masih menjadi hambatan bagi penyidik untuk 
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menangani benda sitaan. Berkaitan dengan itu, tersangka tentu 

berpotensi untuk mengaburkan alat bukti. Yang dapat dilakukan oleh 

penyidik hanya sebatas membangun komitmen bersama dengan pemilik 

dokumen. Komitmen tersebut dituangkan dalam Berkas Acara 

Pemeriksaan (BAP).   

 

4.2. Pelaksanaan Penanganan Benda Sitaan di Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah Perspektif Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 

Sejak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan 

Barang Rampasan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 

(“Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014”) ditetapkan tanggal 25 

Juni 2014, sistem peradilan pidana secara khusus menyangkut upaya 

pelaksanaan penanganan benda sitaan memasuki babak baru. Dengan 

ditetapkannya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tersebut, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 

1983 tentang Pengelolaan Barang Sitaan Negara (“Permen Kehakiman 

Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983”) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Untuk memahami sebuah peraturan, perlu untuk mengetahui 

landasan yuridis, filosofis dan sosiologis dari peraturan tersebut. Begitu 

pula dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. Jika ditelusuri 

secara mendetail, Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 timbul karena 

secara yuridis merupakan turunan atau aturan pelaksana dari Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian 

secara sosiologis, Permen Kehakiman Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 

1983 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu 

diganti. Adapun untuk landasan filosofis, Permenkumham Nomor 16 

Tahun 2014 ditetapkan dalam rangka mewujudkan proses pengelolaan 

benda sitaan dan barang rampasan negara yang tertib, terarah, 

transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, 

perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara hasil 

tindak pidana. 

Pasal 2 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 mengatur bahwa 

setiap benda sitaan harus disimpan dalam Rupbasan. Kecuali jika benda 

sitaan tidak memungkinkan untuk ditempatkan dalam Rupbasan, 

Kepala Rupbasan diberikan pilihan untuk menentukan cara 

penyimpanan benda sitaan tersebut di tempat lain. Hal tersebut sesuai 

dengan pelaksanaan penanganan benda sitaan yang dilakukan oleh 

penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang mana jika daya 

tampung di Rupbasan atas benda sitaan sudah tidak memadai. Dalam 

kondisi demikian, pihak Rupbasan dan bagian barang bukti di 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah akan melakukan koordinasi. Rupbasan 

akan menyimpan benda sitaan tersebut pada bagian barang bukti di 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Tidak hanya itu saja, untuk benda 

sitaan yang berukuran kecil, Kepolisian Daerah Jawa Tengah memiliki 

kebijakan untuk menyimpannya di loker bagian subunit barang bukti 
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atau subunit tahti yang bertugas menerima, menyimpan, mengelola, 

barang bukti sitaan dari penyidik. 

Sistem peradilan pidana terpadu ditinjau dari sistem hukum yang 

dipelopori Lawrence M. Friedman dalam buku Yuliandri (2011:31), 

merupakan perpaduan antara penegakan substansi hukum, struktur 

hukum dan kultur hukum. Dalam tataran teori, subtansi dikategorikan 

sebagai muatan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. 

Kemudian untuk struktur, berkaitan dengan penegakan profesionalitas 

dan integritas dari apparat penegak hukum. Terakhir, kultur hukum 

mewakili pandangan-pandangan filosofi hukum termasuk nilai-nilai 

budaya hukum yang dianut oleh masyarakat. Bagaimana proses 

kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu aktualisasi dari kultur 

hukum. Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 merupakan langkah 

untuk mengaplikasikan perpaduan antara penegakan substansi hukum, 

struktur hukum dan kultur hukum. Penegakan substansi hukum, struktur 

hukum dan kultur hukum dalam konteks pelaksanaan penanganan benda 

sitaan, secara prinsip harus dijalankan secara proporsional, untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat akan keberadaan sekaligus 

peran penting kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana 

yang obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa 

keadilan (legal and legitimate). Sidik Sunaryo (2005:20) menjelaskan 

bahwa rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan 

sistem peradilan pidana maupun perilaku aparatur penegak hukum, 
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menyebabkan peraturan perundang-undangan mengalami 

disfungsional. 

Dalam tahapan operasional, Pasal 4 Permenkumham Nomor 16 

Tahun 2014 mengatur bahwa apabila benda sitaan berasal dari instansi 

penyidik, penerimaan benda sitaan di Rupbasan harus dilengkapi 

dengan dokumen-dokumen kelengkapan administasi, yaitu sebagai 

berikut: 

1. surat pengantar penyerahan benda sitaan dari instansi penyidik yang 

ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis; 

2. data benda sitaan yang diserahkan; 

3. surat izin penyitaan dari Pengadilan; 

4. surat perintah penyerahan benda sitaan dari instasi penyidik; dan 

5. berita acara penyidikan. 

Pelaksanaan penanganan benda sitaan di Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah tunduk terhadap ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 4 

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, sebagaimana pula disampaikan 

oleh Kompol Didi Sugeng, Kepala Unit 5 Jatanras Ditreskrimum 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah, bahwa: 

“Untuk proses penyerahan benda sitaan ke Rupbasan, 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah berpedoman pada prosedur 

yang berlaku. Penyidik nantinya akan datang ke Rupbasan 

membawa benda sitaan berikut dengan dokumen-dokumen 

administrasi berupa laporan polisi, surat perintah penyitaan, 

berita acara penyitaan, surat tanda penyitaan, surat izin sita dari 

pengadilan (kalau sudah ada) dan surat pengantar dari atasan 

penyidik perihal penitipan barang bukti. Sama halnya dengan 

penyimpanan benda sitaan pada subunit barang bukti, dokumen 

kelengkapan administasinya juga sama. Jika dokumennya sudah 

lengkap, langsung diserahkan beserta dengan benda sitaannya ke 

Rupbasan atau kepada subdit barang bukti dan benda sitaan yang 
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telah menjadi barang bukti tersebut sudah dilabeli atau disegel. 

Selanjutnya untuk subunit barang bukti akan membuat berita 

acara penerimaan barang bukti dan barang bukti ditempatkan 

pada tempat yang aman, sesuai dengan jenis barang buktinya.” 

(Hasil wawancara tanggal [15 Oktober 2019], pukul 11.00 WIB) 

 

Berkaitan dengan berita acara penerimaan benda sitaan, sama seperti 

yang diungkapkan oleh narasumber dalam cuplikan wawancara di atas, 

Pasal 9 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 mengafirmasi bahwa 

berita acara penerimaan benda sitaan tersebut ditandatangi oleh pejabat 

struktural Rupbasan yang menyelenggarakan urusan si bidang 

penerimaan, ketua tim peneliti, petugas penilai dan instansi yang 

bertanggung jawab secara yuridis, dengan diketahui oleh Kepala 

Rupbasan. Tim peneliti adalah tim yang yang ditunjuk oleh Kepala 

Rupbasan terdiri dari petugas Rupbasan yang memiliki keahlian tertentu 

untuk melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengidentifikasian atas 

benda sitaan. Sedangkan petugas penilai adalah petugas Rupbasan yang 

memiliki keahlian menaksir dan menentukan mutu dan nilai benda 

sitaan yang bersertifikat ditunjuk oleh Kepala Rupbasan. 

Setelah benda sitaan melalui tahap penerimaan di Rupbasan, proses 

selanjunya adalah proses registrasi. Benda sitaan yang sudah dibuatkan 

berita acara penerimaan benda sitaan akan dicatat dalam buku register. 

Sesudah tercatat dalam buku register, akan diberi label dan disegel. 

Untuk label benda sitaan nantinya akan memuat nomor register, jenis 

dan jumlah benda sitaan, tanggal penerimaan di Rupbasan, nama 

tersangka dan instansi yang menyerahkan.  
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Lebih lanjut, mengenai benda sitaan yang tidak disimpan dalam 

Rupbasan atau yang disimpan pada subunit bagian barang bukti, maka 

Kepala Rupbasan akan menerbitkan surat penetapan penempatan benda 

sitaan ke tempat lain di luar Rupbasan. Untuk benda sitaan yang 

disimpan pada subunit bagian barang bukti nantinya akan dicatat dalam 

buku register khusus. Kemudian menyangkut klasifikasi dan 

penempatan benda sitaan pada Rupbasan, klasifikasi dan 

penempatannya dibagi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan Pasal 

13 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut: 

1. kategori umum, ditempatkan pada gudang umum; 

2. kategori berharga, ditempatkan pada gudang berharga; 

3. kategori terbuka ditempatkan pada gudang terbuka; dan 

4. kategori hewan ternak/tumbuhan, ditempatkan pada Gudang hewan 

ternak/tumbuhan. 

Mengacu pada Pasal 13 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah menerapkan ketentuan tersebut 

dalam pelaksanaan penanganan benda sitaan. Pelaksanaan penanganan 

benda sitaan yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

terintegrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal 

justice system) yang dijalankan dengan profesional sesuai dengan tugas 

pokok dan kewenangan kepolisian yang diberikan oleh undang-undang. 

Proses ini tentu secara tidak langsung telah menjadi bagian dari upaya 

pencegahan terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat atas lembaga 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Terkait penggunaan benda sitaan, pada dasarnya benda sitaan yang 

ditempatkan di Rupbasan bisa dipergunakan oleh instansi yang 

berwenang secara hukum, guna kepentingan penyidikan, penuntutan 

ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan catatan harus 

melampirkan kelengkapan dokumen-dokumen administasi, diantaranya 

surat izin penggunaan benda sitaan dari pengadilan negeri setempat, 

surat permintaan penggunaan benda sitaan dengan melampirkan daftar 

benda sitaan yang hendak digunakan dan surat penugasan dari instansi 

yang berwenang. Adapun waktu yang diberikan untuk menggunakan 

benda sitaan adalah maksimal 1 x 24 jam, sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 29 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014.  

Pada dasarnya kehadiran Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 

dalam pelaksanaan penanganan benda sitaan tidak dapat dimaknai 

hanya sebatas yuridis normatif. Sebagai salah satu dari bentuk kebijakan 

hukum pidana, kenyataan di lapangan perihal penanganan benda sitaan 

diharapkan berjalan sejajar dengan ketentuan yang dimuat dalam 

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. Barda Nawawi Arief 

(2011:24), menegaskan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan 

hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-

undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik 

dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum 

pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa 

pendekatan sosiologis dan historis. 
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Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 merupakan salah satu upaya 

untuk menciptakan kepastian hukum dalam proses penyitaan atas benda 

sitaan. Sebagai salah satu tujuan negara hukum dan jaminan atas adanya 

hukum yang berkeadilan, kepastian hukum dalam penegakan hukum 

adalah hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Segala proses penyitaan 

memiliki mekanisme, termasuk kewenangan Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah, diatur secara eksplisit dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 

2014. Apalagi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sehingga dengan kata lain, pelaksanaan penanganan benda 

sitaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah tidak boleh keluar dari koridor 

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. 
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Penyidik mempersiapkan benda sitaan dan administrasi ke 

Bagian Barang Bukti berupa: 

1. Laporan Polisi; 

2. Surat Perintah Penyitaan; 

3. Berita Acara Penyitaan; 

4. Surat Tanda Penerimaan; 

5. Izin Sita Pengadilan (jika sudah ada); dan 

6. Surat Pengantar dari atasan penyidik perihal 

penitipan barang bukti. 

Benda Sitaan diserahkan 

dalam keadaan tersegel 

kepada sub unit barang 

bukti 

PENANGANAN BENDA SITAAN PADA KEPOLISIAN 

DAERAH JAWA TENGAH 

Sub unit barang bukti 

membuat berita acara 

penerimaan benda sitaan  

Benda sitaan dikelompokkan 

dan diletakkan di loker sesuai 

jenis, sifat, dan wujud benda 

sitaan 

Jika tidak cukup 

tempat dititipkan 

ke Rupbasan 

Dicatat dalam buku 

register penerimaan 

barang bukti 
Penanganan Benda Sitaan/Barang Bukti: 

1. Pemeriksaan dan pengawasan secara berkala; 

2. Mengawasi barang bukti tertentu yang 

berbahaya; 

3. Menjaga dan mecegah agar barang bukti tidak 

dicuri, terbakar, ataupun kebanjiran 
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4.3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Benda Sitaan di 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

Dalam teori negara hukum, pengawasan diperlukan sebagai fungsi 

kontrol berlakunya hukum positif dalam suatu negara. Pengawasan 

tersebut harus diatur pula dalam peraturan perundang-undangan. 

Relevansinya dengan pelaksanaan penanganan benda sitaan, Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah wajib melakukan fungsi pengawasan dan fungsi 

pengawasan tersebut harus sesuai dengan hukum, agar dalam 

pelaksanaannya tidak menegasikan hak asasi manusia dari tersangka. 

Andi Hamzah (2012:148) menguraikan bahwa dalam Pasal 17 Ayat (1) 

dan (2) Universal Declaration of Human Rights, hak milik orang 

dilindungi. Adapun Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Universal Declaration of 

Human Rights berbunyi sebagai berikut: 

Pengambilan harus disertai 

surat pengambilan barang bukti 

dan dilampiri administrasi 

pendukung berupa: 

1. Surat P 21; dan 

2. SP 3. 

Sub unit barang bukti membuat 

berita acara penyerahan benda 

sitaan  

 

Dicatat dalam buku 

register penyerahan 

barang bukti 

Benda sitaan diserahkan 

kembali kepada penyidik 

yang menitipkan 
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1. Everyone has the right to own property alone as weel as in 

associaton with others. (Setiap orang berhak memiliki properti baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain)  

2. No one shall be arbitrarily deprived of his property. (Tiada seorang 

pun boleh dirampas properti miliknya dengan semena-mena) 

Berangkat dari ketentuan pasal di atas, maka penyitaan yang 

dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Tengah guna kepentingan 

pembuktian harus dilakukan dengan pengawasan dengan cara-cara yang 

telah ditentukan oleh undang-undang. 

Lebih lanjut, berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan 

benda sitaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala Rupbasan 

memiliki peran yang sangat penting karena telah diamanatkan dalam 

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014. Kewajiban pengawasan 

merupakan kewajiban Kepala Rupbasan untuk mengelola benda sitaan. 

Pengawasan dilaksanakan dalam 4 bentuk pengelolaan benda sitaan, 

yaitu melalui cara penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan dan 

penyelamatan. Dalam proses penyimpanan, benda sitaan 

dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi dan tingkat pemeriksaan 

perkara. Dalam proses pengamanan, pengawasan dilakukan dengan cara 

mencegah: (1) terjadinya penjarahan dan pencurian; (2) perusakan; (3) 

penukaran; dan (4) benda sitaan keluar secara illegal. Selanjutnya, pada 

proses pemeliharaan, pengawasan dilakukan dengan cara melaksanakan 

pemeliharaan terhadap fisik benda sitaan secara rutin dan berkala sesuai 

dengan standar yang ditetapkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 
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Terakhir untuk tahap penyelamatan, benda sitaan yang dijadikan barang 

bukti wajib diselamatkan jika dalam keadaan darurat. Berikut adalah 

rekap daftar barang bukti di Kepolisian Daerah Jawa Tengah bulan 

Maret 2020, yang penulis peroleh saat penelitian di Kepolisian Daerah 

JawaTengah:
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REKAP DAFTAR BARANG BUKTI BULAN MARET 2020 

NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

 RESKRIMSUS    

1. SP.Sita/9/I/2020/Ditreskrimsus 
Tgl. 20 Januari 2020 

1. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type Redmi 
Note 7, warna hitam no Imei 1 : 
863147046614041 tidak terpasang siomcard 
dan Imei2:863147046614058 terpasang 
simcard provider XL dengan Nomor 
081772313132; 

2. 1 (satu) buah akun instagram dng nama akun 
_belummati alamat 
url:https://www.instagram.com/_belummati/?h
l=id 

 

MOHAMMAD HISBUN 
PAYU  

Belum 
diserahkan  

2. SP.Sita/28/III/2020/Ditreskrims
us 
Tgl. 6 Maret 2020 

1. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Gold dual 
simcard imei1 : 864877034425039 imei2: 
864877034425021; 

2. 1 (satu) buah simcard XL Axiata dengan no 
HP 085702675996 ICCID 
896211593805275487_2; 

3. 1 (satu) botol minyak pijet olive oil merk 
indomart dengan ini 150 ml; 

4. Uang tunai Rp. 400.000 (empat ratus ribu 
rupiah). 

FAIZAL ABDA’U Bin 
M.HAK TAUFIK 

Belum 
diserahkan  

3 SP.Sita/29/III/2020/Ditreskrims
us 
Tgl. 6 Maret 2020 

1. 1 (satu) buah HP merk Samsung type A.30 
warna putih imei 1: 3548661013171501/0 
terpasang no HP. 081329917005; imei2: 
354867101317158/01; 

SATNA NOPIDA 
TAMPUBOLON anak dari 
SABUNGAN 
TAMPUBOLON. 

Belum 
diserahkan 

https://www.instagram.com/_belummati/?hl=id
https://www.instagram.com/_belummati/?hl=id
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

2. 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil 
akun facebook dengan nama akun SATNA 
NOPIDA alamat 
url:https://www.facebook.com/satnanopida.7 

3. 1 (satu) akun facebook dengan nama akun 
Satna Nopida alamat 
url:https://www.facebook.com/satnanopida.7 

4. 1 (satu) akun email dengan nama akun 
Satnanopida35@gmail.com. 

 RESKRIMUM    

1. SP.Sita/196/XII/2019/Ditreskri
mum 
Tgl. 03 Desember 2019 

1 (satu) lembar surat keterangan kerja atas nama 
Andhika Heru Priyambodho nomor : 
SKT.AFSDH/PGS/SMG/013/I/2020 tgl 9 Januari 
2020. 

ANDHIKA HERU 
PRIYAMBODHO bin 
MUHAMMAD SYAHIDUN. 

Belum 
diserahkan 

2. SP.Sita/31/III/2020/Ditreskrimu
m 
Tgl. 09 Maret 2020 

1. Uang tunai Rp. 1.345.000,-; 
2. 1 (satu) HP Samsung wrn putih dengan 

simcard Nomor 0805704331425; 
3. 6 (enam) buku kupon isi pasangan judi tgl. 9 

Maret 2020; 
4. 6 (enam) kupon kosong; 
5. 2 (dua) bendel ramalan; 
6. 1 (satu) bendel potongan kertas karbon; 
7. 1 (satu) daftar angka keluar; 
8. 2 (dua) bolpoint; 
9. 1 (satu) streples. 
 

WIDI DWI RUSIAWAN BIN 
alm EKO SUPRIYADI. 

Belum 
diserahkan. 

3. SP.Sita/32/III/2020/Ditreskrimu
m 
Tgl. 09 Maret 2020 

1. Uang tunai Rp. 180.000,- 
2. 2 (buku) kupon isi pasangan judi tgl. 9 

maret 2020; 
3. 2 (dua) lembar karbon; 
4. 1 (satu) bolpoint. 

ALI MUDIN BIN alm 
USMAN. 

Belum 
diserahkan. 

https://www.facebook.com/satnanopida.7
https://www.facebook.com/satnanopida.7
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

 

4. SP.Sita/17/II/2020/Ditreskrimu
m 
Tgl. 10 Februari 2020 

1. Uang tunai Rp. 44.000,- (empat puluh empat 
ribu rupiah); 

2. 1 (satu) lembar angka pasangan judi; 
3. 1 (satu) unit HP merk VION warna putih 

merah dengan no simcard 0822 4388 0243. 
 

MOHAMAD SYAICHUL 
MA’ARIF BIN ALI 
ASRIKAN 

Belum 
diserahkan 

5. SP.Sita/114/IV/2016/Ditreskrim
um 
Tgl. ... April 2016 

1. Surat Jalan nomor : 3712/KRE/SJ/I/2016 tgl. 
25 Januari 2016 untuk pengiriman 
HSD/Solar industri dengan volume 8000liter 
untuk dikirim ke CV. Beton Jaya Utama 
(Dedy Jaya Group) yang beralamatkan di Jl. 
Raya Cimohong-Bulakanda RT 01/02 Kab 
Brebes dgn menggunakan mobil tangki H-
1770-ES dgn sopir saudara GIYONOMOR 

2. Surat Delevery Order nomor : 
892/KRE/DO/I/2016 tgl 25 Januari 2016 

3. Invoice yang dikeluarkan oleh PT. 
Khatulistiwa Raya Energi yang beralamat di 
jl. Kalicari 4 Nomor 11 Kel Palebon 
Kec.Pedurungan Kota Semarang Nomor 
0816/KRE/INV/II/2016 tgl 25 Januari 2016 
yang ditanda tangani oleh saudari LELA 
KURNIAWANA selaku kepala cabang PT. 
Khatulistiwa Raya Energi yang beralamat di 
Jl. Kalicari 4 Nomor 11 Kel. Palebon 
Kec.Pedurungan Kota Semarang. 

4. Kwitansi pembayaran solar non subsidi 
dengan volume 8000 liter dari PT. 
Khatulistiwa Raya Energi cabang Semarang 
sebesar Rp. 58.000.000,- yang diterima dan 

M. RISTIANTO BIN MUIN Belum 
diserahkan 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

ditanda tangani oleh saudara DECA 
VERSITA tertanggal 30 Januari 2016. 

 

6. SP.Sita/152/X/2019/Ditreskrim
um 
Tgl. 21 Oktober 2019 

1. 1 bendel dokumen tanah Bapangsari I lokasi 
Bapangsari, Bagelen Purworejo Jawa 
Tengah yang berisi dokumen tentang kuasa 
untuk menjual; 

2. 1 Bendel dokumen tanah Bapangsari II 
Lokasi Bapangsari, Bagelan Purworejo Jawa 
Tengah yang berisi dokumen tentang kuasa 
untuk menjual. 

 

AGUNG SOENARYO Belum 
diserahkan 

7. SP.Sita/47/III/2020/Ditreskrimu
m 
Tgl. 24 Maret 2020 

1. Uang tunai Rp. 1.000.000,-; 
2. 1 lembar bukti transaksi dana tgl 23 Maret 

2020 nominal Rp. 4.790.000,-; 
3. 1 buku rekap transaksi uang pasangan judi; 
4. 1 bendel pasangan judi tgl 24 Maret 2020; 
5. 1 lembar pasangan judi tgl 18 maret 2020; 
6. 1 bendel pasangan judi tgl 16 Maret 2020; 
7. 1 lembar rekap OK dan OB tgl 24 Maret 

2020; 
8. 1 bendel kertas OK dan OB yg masih 

kosong; 
9. 1 lembar ramalan; 
10. 1 HP Xiomi warna putih Gold dgn Simcard 

Nomor 081227271228; 
11. 1 bolpoint; 
12. 2 spidol. 
 

TONIKUSUMO 
NUGROHO BIN ALM R 
SUBAGIYO 

Belum 
diserahkan 

8. SP.Sita/48/III/2020/Ditreskrimu
m 
Tgl. 24 Maret 2020 

1. Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah); 

BAHMID SOPAR 
SIHOMBING BIN ALM  
LUDIN SIHOMBING; 

Belum 
diserahkan 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

2. 1 (satu) buku berisi rekapan jumlah uang 
setoran dari para pengecer; 

3. 2 (dua) lembar kupon pasangan judi tgl 24 
Maret 2020; 

4. 1 (satu) bendel kertas OK – OB yang masih 
kosong; 

5. 1 unit HP merk Nokia warna merah dgn no 
081393766975; 

6. 1 (satu) bolpoint; 
7. 1 (satu) kalkulator. 
 

 RESNARKOBA    

1 SP.Sita/22/II/HUK.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 7 Feb 2020 

1. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil 
seberat + ....gr.  

2. 1 (satu) unit HP merk OPPO model CPH1923 
warna hitam berikut simcardnya dengan 
nomor 08112661578. 

3. 1 (satu) buah bong yg terbuat dari botol You 
C1000 yang ada sedotannya 2  (dua) buah 
warna putih terhubung pipet kaca. 

4. 1 (satu) buah korek api gas warna biru. 
5. 1(satu) buah potongan sedotan lancip warna 

putih. 
6. Urine + 25 cc 

ZULFIKAR ALI FARDANI 
bin ZULKARNAEN 

Disimpan diloker 
Barang Bukti 
Dittahti 
Kepolisian 
Daerah Jateng 

2 SP.Sita/23/II/HUK.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 7 Feb 2020 

1. 1 (satu) paket sabu dalamplastik klip besar 
sebarat + ....gr; 

2. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil 
sebesar + .....gr; 

3. 17 (tujuh belas) paket sabu dalam plastik klip 
kecil dengan berat keseluruhan seberat +.... 
gr; 

HENGKI NUR IRAWAN als 
RENCEK bin BUDIYANTO 

Disimpan diloker 
Barang Bukti 
Dittahti 
Kepolisian 
Daerah Jateng 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

4. 11 (sebelas) paket sabu dalam plastik klip 
kecil dengan berat keseluruhan seberat + 
....gr; 

5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 
merk CHQ POCKET SCALE; 

6. 1 (satu) pack plastik klip kecil; 
7. 1 (satu) buah isolasi bening; 
8. 1 (satu) buah sedotan lancip warna hitam; 
9. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J5 

Prime warna hitam no WA 085866195937, Pin 
BBM no EF056DF7; 

10. 1 (satu) buah paper bag yang ada tulisan 
COLORBOX ; 

11. Urine + 25 cc. 

3 SP.Sita/24/II/HUK.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 7 Feb 2020 

1. 1 (satu) unit HP merk Iphone 7 warna hitam 
dengan no WA 081327600171 

2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol 
plastik bening yang ada sedotan warna putih 
dua buah terhubung pipet kaca 

3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru  
4. urine + 25 cc. 
 

NOVAN RISKIYANTO bin 
SUNTANI (alm) 

Disimpan diloker 
Barang Bukti 
Dittahti 
Kepolisian 
Daerah Jateng 

4 SP.Sita/31/II/HUK.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 10 Feb 2020 

1. 5 (lima) paket sabu masing-masing dalam 
bungkus plastik klip bening; 

2. 15 (lima belas) butir inex warna abu-abu 
dalam bungkus plastik klip bening; 

3. 10 (sepuluh) butir inex warna hijau dalam 
plastik klip bening; 

4. 3 (tiga) pack plastik klip bening; 
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam 

dgn no simcard 082134643432; 
6. 1 (satu) tube / botol berisi urine. 

ARIH SUGENG 
HARYANTO anak dari 
SUGENG HARYANTO 

Disimpan diloker 
Barang Bukti 
Dittahti 
Kepolisian 
Daerah Jateng 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

 

5 SP.Sita/32/II/HUK.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 12 Feb 2020 

1. 3 (tiga) paket sabu masing-masing didalam 
plastik klip kecil berat keseluruhan + ..gram; 

2. 1 (satu) bekas bungkus pasta gigi pepsodent; 
3. 1 (satu) buah SAMSUNG SERI J 1 warna 

silver beserta no WA. 085900364710; 
4. 1 (satu) potong celana kain pendek warna 

putih merk MY STYLE; 
5. Urine + 25 cc. 
 

BAGAS WAHYU 
SAPUTRO Bin (-) 

Disimpan diloker 
Barang Bukti 
Dittahti 
Kepolisian 
Daerah Jateng 

6 SP.Sita/33/II/HUK.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 13 Feb 2020 

1. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil 
seberat + ...gr. 

2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna 
hitam; 

3. 1 (satu) unit HP merk SONY type XPERIA 
warna Silver beserta simcardnya dgn no WA 
089523132221; 

4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dgn no 
6019007519703418.  

5. 1 (satu) pack plastik klip kecil; 
6. Urine sebanyak + 25 cc. 

ANDREAS TIAN SUTEJA 
putra dari SAIJO SARTO 
DIHARJO. 

Disimpan diloker 
Barang Bukti 
Dittahti 
Kepolisian 
Daerah Jateng 

7 SP.Sita/34/II/HUK.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 13 Feb 2020 

1. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil 
seberat + ...gr. 

2. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dgn Nomor 
5379413013063752 a.n. RISAL RAHMAT 
RAMADHAN; 

3. 1 (satu) unit HP  merk SAMSUNG A50 wrn 
hitam dgn no 081329561508; 

4. 4 (empat) paket sabu dalam plastik klip kecil 
dgn berat keseluruhan + ...gr didlm kotak 
kaleng rokok sampoerna  mild warna merah; 

RISAL RAHMAT 
RAMADHAN bin TENANG 
SANTOSO 

Disimpan diloker 
Barang Bukti 
Dittahti 
Kepolisian 
Daerah Jateng 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

5. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk 
MADDOG; 

6. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam; 
7. 1 (satu) pack plastik kecil; 
8. 1 (satu) buah tas punggung merk Threerey 

wrn abu-abu yg sedang di pakai; 
9. Urine + 25 cc. 

8 SP.Sita/36/II/HUK.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 16 Feb 2020 

1. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah dgn 
no Simcard 088806556018; 

2. 1 (satu) buah kotak tempat makanan yang 
terbuat dari plastik warna biru yang 
didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket sabu 
masing-masing dalam bungkus plastik klip 
bening; 

3. 1 (satu) botol urine. 

AMINUL FATAH bin 
SOEP 

Disimpan diloker 
Barang Bukti 
Dittahti 
Kepolisian 
Daerah Jateng 

9 SP.Sita/38/II/HUK.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 17 Feb 2020 

1. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yg 
berisi 11 (sebelas)paket sabu-sabu masing-
masing dalam bungkus plastik klip bening; 

2. 1 (satu) potong sendok sedotan plastik warna 
putih; 

3. 1 (satu) buah HP merk REDMI warna putih 
gold dgn no Simcard 082134767840. 

4. 1 (satu) botol urine. 
 

SUGIARTO bin SUOARDI 
(alm) 

Disimpan diloker 
Barang Bukti 
Dittahti 
Kepolisian 
Daerah Jateng 

10 SP.Sita/39/II/HUK.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 17 Feb 2020 

1. 2 (dua) paket sabu masing-masing dlm 
bungkus plastik klip kecil; 

2. 4 (empat) pipet kaca. 
3. 1 (satu) set alat bong; 
4. 2 (dua) buah HP Andromax dan Strawbery 
5. 1 (satu) tube/botol urine. 
 

SUPONO Bin EDIYANTO Disimpan diloker 
Barang Bukti 
Dittahti 
Kepolisian 
Daerah Jateng 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

11 SP.Sita/53/II/Huk.6.6./2020/Ditr
es narkoba 
Tgl. 28 Februari 2020 

1. 1 (satu) bauh tas warna biru berisi : 
a. 1 (satu) buah dompet warna merah muda 

berisi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu 
dalam plastik klip transparan yang masing-
masing dibungkus kertas warna coklat dan 
lakban warna coklat dimasukan ke dalam 
plastik klip transparan; 

b. 2 (dua) buah timbangan digital warna 
hitam; 

c. 1 (satu) buah lakban warna coklat; 
d. 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam; 
e. 2 (dua) buah gunting; 
f. 2 (dua) pack plastik klip transparan; 
g. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong; 
h. 3 (tiga) buah pipet kaca; 
i. 1 (satu) buah korek api gas; 
j. 4 (empat) potongan sedotan warna putih 

ujungnya runcing; 
k. 1 (satu) pack cotton bud; 
l. 2  (dua) buah potongan kertas warna 

coklat; 
m. 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang 

dua warna putih; 
2. 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam dgn no 

WA 085747342686 IMEI 3579063868789. 
3. 1 (satu) tube urine. 
 

HENDRI SUSANTO als 
GEMBUS Bin 
SRIYONOMOR 

Belum 
diserahkan 

12 SP.Sita/54/II/Huk.6.6./2020/Ditr
es narkoba 
Tgl. 28 Februari 2020 

1. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dgn 
no WA 081391614655 IMEI 
867998041424158; 

2. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold no 
5307952014480298; 

TRI NOVIYANTO bin 
GIYONO HADI 
MULYONOMOR 

Belum 
diserahkan 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

3. 1 (satu) tube urine. 
 

13 SP.Sita/56/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 04 Maret 2020 

1. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip 
kecil sebesar + ... gr dibungkus kerta grenjeng 
rokok. 

2. 1 (satu) unit HP merk VIVO serie 1716 warna 
gold berikut simcardnya dgn no WA 085 228 
715 470; 

3. 1 (satu) potong celana jeans panjang wrn biru 
merk TRIPL3; 

4. Urine + 25 cc. 
 

SRIYONO als AGUS bin 
ATMO RADI 

Belum 
diserahkan 

14 SP.Sita/58/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 09 Maret 2020 

1. 1 (satu) paket berisi batang daun tanaman 
diduga narkotika jenis ganja dalam plastik klip 
yang diisolasi lakban coklat. 

2. 1 (satu) unit motor Yamaha Vega ZR Biru 
NomorPol. AD-2021-MK +kunci +STNK a.n. 
TRI ATMOKO alamat Tiara Ardi O-8 RT 4/9 
Purbayan Baki SKH berlaku s/d 18-02-2020; 

3. 1 (satu) kartu ATM debit BNI Nomor 1946 
3401 1013 1963 berlaku s/d 07/24; 

4. 1 (satu) unit HP Samsunh no Simcard 1: 
085327200741 dan no Simcard 2 : 
082135634724 (IMEI 1: 355210090771441/01 
& IMEI 2: 355210090771449/01); 

5. 1 (satu) tube urine. 
 

KUSINDARTO BIN 
SUPARDI 

Belum 
diserahkan 

15 SP.Sita/59/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. .... Maret 2020 

1. 1 (satu) buah tas punggung warna hijau berisi 
: 
a. 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu 

masing-masing dalam plastik klip 
transparan; 

TAUFAN BAYU AJI,SH 
Alias BAYU Bin SLAMET 
BUDIYANTO 

Belum 
diserahkan 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

b. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu 
masing-masing dalam plastik klip 
transparan dilakban warna putih; 

c. 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu 
masing-masing dlm plastik klip 
transparan dibungkus lakban; 

d. 467 (empat ratus enam puluh tujuh) butir 
pil extacy warna orange; 

e. 50 (lima puluh) butir pil extacy warna 
orange; 

f. 8 (delapan) pack plastik klip transparan; 
g. 1 (satu) pack kantong plastik warna 

merah muda; 
h. 1 (satu) buah timbangan digital; 
i. 3 (tiga) buah pipet kaca; 
j. 6 (enam) sendok plastik warna putih; 
k. 1 (satu) buah spidol Snowman; 
l. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih; 
m. 1 (satu) buah sendok warna orange; 
n. 3 (tiga) buah korek api gas; 
o. 1 (satu) buah isolasi kertas; 
p. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong; 
q. 3 ((tiga) lembar kertas berisi laporan 

pengiriman sabu; 
2. 1 (satu) buah tabungan BRI Simpedes No, 

Rek 7712-01-000165-53-7 atas nama SITI 
AMANAh beserta kartu ATM Bank BRI Nomor 
Kartu 6018 0100 7976 8678; 

3. 1 (satu) bh HP Oppo A5s warna biru no 
simcard 085743840318 IMEI 
862334041175951; 

4. 1 (satu) tube urine; 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

 

16. SP.Sita/60/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 09 Maret 2020 

1. 2 (dua) paket ganja dibungkus lakban warna 
coklat dengan keseluruhan + .... gr; 

2. 1 (satu) buah HP merk samsung serie J2 
Prime warna hitam silver dengan no WA 
08928935649; 

3. 1 (satu) kartu ATM paspor gold debit BCA dgn 
no kartu 5301 9520 3591 9746; 

4. Urine sebanyak + 25 cc. 

GERILYAWAN PRAWIRA 
BISMA als GONDRONG 
bin MULYADI 

Belum 
diserahkan 

17 SP.Sita/61/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 14 Maret 2020 

1. 1 (satu) botol pil Yarindo berisi 1000 (seribu) 
pil; 

2. 2 (dau) plastik klip Dextromethorphan @ 20 
(dua puluh) butir; 

3. Uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima 
ratus ribu rupiah); 

4. 1 (satu) buah tas slempang “Reebok”. 
5. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru IMEI 

869306046098191 no simcard 
0895340739475 

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna 
putih NomorPol. H-4267-AKW. 

PRIYATNO 
HENDROTOMO Alias 
HENDRO BIN WEKO 
BASUKI. 

Belum 
diserahkan 

18 SP.Sita/63/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 18 Maret 2020 

1. 4 (empat) paket kecil sabu masing-masing 
dalambungkus plastik klip bening didalam 
bungkus Rexona Man warna orange; 

2. 1 (satu) pack plastik klip bening; 
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik 

bekas minuman Coolant; 
4. 1 (satu) buah HP merk  Samsung warna putih 

dengan no Simcard 08988743104; 
5. 3 (tiga) buah korek api gasdengan rincian 2 

(dua) buah warna hijau dan 1 (satu) buah 
warna orange; 

IRFIRANA RISKI 
SOLECHAN Bin TOTOK 
SURANTO 

Belum 
diserahkan 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

6. 1 (satu) buah gunting warna orange; 
7. 1 (satu) potongan sedotan warna putih; 
8. 1 (satu) botol plastik berisi urine tersangka. 
 

19 SP.Sita/64/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 18 Maret 2020 

1. 1 (Satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip 
dibungkus solasi warna hitam didalam tutup 
boto aqua warna biru; 

2. 1 (satu) buah HP merk Evercoss warna hitam 
dengn no simcard 089501890866; 

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine tersangka. 
 

JANUAR DWI IHTIARTO 
Bin AGUS SANTOSO. 

Belum 
diserahkan 

20 SP.Sita/65/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 20 Maret 2020 

1. 1 (satu) paket  besar narkoba jenis sabu 
dalam steamer/hot pot with grill “hanabishi” 
dalam kardus dengan pengirim NELSON 
ANTHONY PV21 BLOK 5A-11-6, JALAN 
GENTING KELANG KUALA LUMPUR 
MALAYSIA N53300 dengan penerima BUDI 
ADI Jl. GATOT SUBROTO NOMOR 73 
UNGARAN SEMARANG KEC SEMARANG 
SELATAN UNGARAN INDONESIA 50511; 

2. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI nomor kartu 
1946 9001 3191 0966; 

3. Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu 
rupiah) ,- 

4. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru nomor 
simcard 085713207414 IMEI 
355118072042295; 

5. 1 (satu) buah HP Realme 5 warna biru no WA 
089648946895 IMEI 861835046109770 dan 
867835046109762; 

6. 1 (satu) lembar tanda terima DHL Delivery 
Sheet. 

TANTRI KUSMAHENDRA 
Alias DEDO Bin 
KOESTANTO (Alm) 

Belum 
diserahkan 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

7. 1 (satu) buah korek api gas. 
8. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus 

Pegawai nomor rekening 0438796650 atas 
nama TANTRI KUSMAHENDRA. 

9. 1 (satu) tube urine. 

21 SP.Sita/66/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 21 Maret 2020 

2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip 
dililit lakban warna coklat. 

PARJIANTO Bin 
SUPARNO  

Belum 
diserahkan 

22 
SP.Sita/67/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 21 Maret 2020 

1. 1 (Satu)paket kecil sabu dalam bungkus 
plastik klip; 

2. 1 (satu) buah HP Asus warna hitam dengan no 
simcard 085641324905; 

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine tersangka. 

SEPTIAN DWI HANANTO 
Bin SUMADI AMRI. 

Belum 
diserahkan 

23 SP.Sita/68/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 21 Maret 2020 

1. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil 
sebesar + ... gr; 

2. 1 (satu) buah korek api warna merah; 
3. 1 (satu) pack sedotan warna putih: 
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung model GT-

E1205Y warna hitam berikut simcard dgn no 
087708316663 dan; 

5. Urine + 25 cc. 

KHABIBULLAH Als 
BABON Bin MUHAMAD 
MUJIB (Alm) 

Belum 
diserahkan 

24 SP.Sita/69/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 23 Maret 2020 

1. 1 (satu) paket sabu seberat + ... gr dalam 
bungkus plastik klip kecil dibungkus plastik 
warna hijau dimasukan dalam botol bekas 
yakult; 

2. 1 (satu) unit HP merk Xioami 4 A warna putih 
berikut simcardnya no WA 085697172619; 

3. Urine + 25 cc. 

DIYAN FAIZAL FAHMI Bin 
SAMIDI (Alm) 

Belum 
diserahkan 

25 SP.Sita/70/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 24 Maret 2020 

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam 
plastik klip transparan dibungkus bekas 
permen Yupi; 

ABDUL FATAH ALIAS 
POKLEK BIN 
MUHAMMAD RIZAL 
(ALM) 

Belum 
diserahkan 
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NO DASAR / RUJUKAN BARANG BUKTI  TERSANGKA KET 

1 2 3 4 5 

2. 1 (satu) buah HP OPPO warna biru dgn no 
simcard 081226792628 IMEI 
868359041221855; 

3. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Taplus muda no 
kartu 5264 2214 6081 7580; 

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT 
Nomor Pol. K-3744-QQ; 

5. 1 (satu) tube urine. 

26 SP.Sita/72/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 26 Maret 2020 

1. 1 (Satu) buah HP OPPO warna rose gold bo 
HP 089609970607 IMEI 868836038159792; 

2. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu masing-
masing dalam plastik klip transparan; 

3. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam 
plastik klip transparan dibungkus tisu dan 
dilakban hitam; 

4. 1 (satu) potong baju batik; 
5. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver; 
6. 4 (empat) pack plastik klip transparan; 
7. 1 (satu) buah lakban hitam ukuran sedang; 
8. 1 (satu) buah lakban hitam ukuran kecil. 
9. 1 (satu) buah potongan sedotan yang 

ujungnya dipotong runcing; 
10. 1 (satu) tube urine. 
 

TEGUH ARIS 
MUNANDAR Bin 
SUTRISNOMOR 

Belum 
diserahkan 

27 SP.Sita/73/III/Huk.6.6./2020/Dit
res narkoba 
Tgl. 29 Maret 2020 

1. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil 
seberat masing-masing dalam bungkus rokok 
gudang garam signature warna hitam; 

2. 2 (dua) paket sabu maing-masing dalam 
plastik klip kecil diisolasi warna hitam dengan 
berat keseluruhan .... gr; 

3. 1 (satu) buah dompet levi’s warna coklat; 

FERRY AGUS 
SETYAWAN bin AGUS. 

Belum 
diserahkan 
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4. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 warna biru 
berikut  Simcardnya dgn no WA 
082138002792; 

5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA tahapan Xpresi 
dengan no kartu 6019 0055 1138 4286; 

6. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam; 
7. Urine sebanyak + 25 cc. 
 

 
DITPOLAIRUD  

  

1 SP.Sita/5/III/RES.5.2../2020/Dit
polair 
Tgl. 21 Maret 2020 

1. 1 (satu) unit Mobil Truk NomorPol :K 1753 EL 
warna putih beserta kunci kontaknya; 

2. 1 (satu) unit Mobil Truk NomorPol : K 1944 CA 
warna kuning beserta kunci kontaknya; 

3. 1 (satu) unit Mobil Tangki kapsitas 16000 liter 
NomorPol : P 9242 UQ ,Noka: 
MHPKC211H4K000004,Nosin:FE6085251B
Y (berisi Solar kurang lebih 8000 liter) beserta 
kunci Kontaknya; 

4. 1(satu) unit Mobil Tangki  kapasitas 8000 liter 
NomorPol: H 1550 JR ,Noka 
MHMF373P4DK070974 Nosin : 
4D34TJ90241 (berisi solar kurang lebih 7000 
liter) beserta kunci kontaknya. 

SUDARSONO Als 
DODOT.Dkk  

Disimpan di 
Gedung Gudang 
Barang Bukti 
Dittahti 
Kepolisian 
Daerah Jateng 

 DITLANTAS BELUM MELAPORKAN/TIDAK MENITIPKAN   

     



89 
 

 
 

Tim Pengkajian Hukum Kemenkumham (2013:67) menerangkan 

bahwa kata kunci untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan 

oleh aparat penegak hukum tersebut adalah pengawasan yang efektif, 

baik secara internal (kesisteman) maupun secara eksternal (pengawasan 

dari masyarakat). Oleh sebab itulah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur, adanya pengawasan 

kesisteman melalui pembagian wewenang secara instansional. Dimana 

setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang tersendiri yang 

berbeda satu sama lainnya, termasuk Rupbasan mempunyai wewenang 

menyelenggarakan pengawasan dan pengelolaan benda sitaan untuk 

menjamin keselamatan dan keamanan benda tersebut. Pengawasan 

benda sitaan sangat diperlukan agar tidak terjadi kerusakan dan 

keutuhan kualitas dari benda sitaan selama di Rupbasan pun terjaga 

dengan baik. Setiap kerusakan atas benda sitaan memiliki konsekuensi 

pertanggungjawaban dari Rupbasan dengan tetap memperhatikan 

penyebab kerusakan benda sitaannya. Hal ini berlaku di Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kompol 

Didi Sugeng, Kepala Unit 5 Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah, bahwa: 

“Pada prinsipnya setiap kerusakan atas benda sitaan menjadi 

tanggung jawab dari Rupbasan. Kendati demikian, tanggung 

jawab tersebut bukanlah hal yang mutlak. Harus diselidiki 

terlebih dahulu alasan kerusakannya apa dan benda sitaannya 

bentuknya seperti apa. Untuk benda sitaan yang rusak di 

Rupbasan, penyidik akan meminta berita acara dan laporan 

rusaknya benda sitaan tersebut ke Rupbasan. Berangkat dari 

laporan kerusakan dari Rupbasan, penyidik yang melakukan 

penyitaan nantinya bertanggung jawab. Kemudian persoalan 

bentuk dari benda sitaan juga perlu diperhatikan. Untuk benda 
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sitaan dalam bentuk hewan, dimana penyidik tidak bisa merawat 

hewan tersebut, maka setelah penyitaan dilakukan, hewan akan 

dititipkan kepada pemiliknya. Berbeda halnya dengan benda 

sitaan berbentuk benda tajam, dapat disimpan di subunit tahti. 

Selanjutnya untuk benda sitaan yang bentuknya rawan 

menyebabkan kecelakaan, seperti tabung gas dan bahan peledak, 

maka setelah persidangan selesai, benda sitaannya harus 

dimusnahkan. Lebih daripada itu, bahkan jika benda sitaan sudah 

SP3 tetapi benda sitaan tidak segera dikembalikan kepada yang 

berhak, penyidiknya akan dilaporkan ke Propam atau ke 

wassidik (pengawasan penyidikan) untuk kemudian 

disampaikan ke Propam. Dengan kata lain, prinsip saling 

mengawasi antara sub sistem, dalam hal ini antara Rupbasan dan 

penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah bahkan Propam 

menjadi satu kesatuan untuk mengawasi benda sitaan. (Hasil 

wawancara tanggal [15 Oktober 2019], pukul 11.00 WIB) 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas, Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 

20 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, dimana Kepala Rupbasan 

memiliki kewajiban untuk membuat berita acara dan menyampaikan 

laporan kepada penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah apabila terjadi 

kerusakan benda sitaan. Bahkan, untuk melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan penanganan benda sitaan Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah, Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 mengamanatkan 

bahwa setiap bulan dan triwulan, Kepala Rupbasan berkewajiban untuk 

menyampaikan laporan pengelolaan benda sitaan kepada Menkumham 

melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepala Kantor Wilayah 

Kemenkumham. Sedangkan untuk laporan tahunan akan diserahkan 

kepada Menkumham melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan 

tembusan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa 
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Agung, Kepala Mahkamah Agung dan Kepala Kantor Wilayah 

Kemenkumham. 

Dalam konteks penegakan hukum terhadap penanganan benda 

sitaan, tentu penyampaian laporan ke instansi yang memiliki strata lebih 

tinggi tidaklah cukup sebagai bukti pengawasan yang akurat. 

Diperlukan pula pedoman yang berlaku secara internal dan 

diimplemetasikan secara tepat untuk mengawasi benda sitaan. Sesuai 

dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kompol Didi Sugeng, 

Kepala Unit 5 Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

dan Iptu Abdul Haris Kepala Seksi Minbarbuk Dittahti Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah, berikut ini adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah: 

 

1. Jika Benda Sitaan Rusak atau Hilang 

Sepanjang benda sitaan telah dijaga, disimpan dan dirawat sesuai 

dengan standar operasional perawatan dan jika kerusakan benda 

sitaan tersebut disebabkan oleh adanya faktor usia sehingga 

mengalami penyusutan, maka penyidik Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, jika rusak atau 

hilangnya benda sitaan disebabkan oleh tindakan oknum, maka 

oknum tersebut dapat dilaporkan atas pelanggaran disiplin, kode etik 

atau administrasi penyelidikan/penyidikan untuk dilakukan 

pemeriksaan dan apabila terbukti, oknum tersebut wajib mengganti 

benda sitaannya. Lebih lanjut, terhadap benda sitaan yang 



92 
 

 
 

dihilangkan atau dirusak secara sengaja, merujuk pada Pasal 233 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oknum yang merusak benda 

sitaan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 

Perlu pula diketahui bahwa atas benda sitaan, penyidik hanya 

bertanggung jawab atas fisik benda sitaanya, bukan kualitasnya. 

Sehingga jika benda sitaan pada saat dikembalikan tidak berfungsi 

lagi walaupun sudah mengikuti standar operasional perawatan, 

maka penyidik tidak bertanggung jawab. Apalagi penyimpanan 

benda sitaan di subunit tahti Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

sebenarnya hanya bersifat sementara yaitu saat proses penyidikan 

saja. Artinya sangat kecil kemungkinan benda sitaan mengalami 

kerusakan atau hilang. Sementara benda sitaan yang disimpan di 

Rupbasan, sifatnya tidak menentu. Saat putusan sudah berkekuatan 

hukum tetap pun, benda sitaan masih disimpan si Rupbasan dan itu 

sudah tidak menjadi tanggung jawab penyidik. Hal tersebut 

dikarenakan ketika penyidikan sudah selesai dan perkara sudah 

memasuki tahap persidangan, tanggung jawab pengawasan benda 

sitaan ada di tangan Rupbasan dan Jaksa Penuntut Umum. 

 

2. Jika Benda Sitaan Digunakan Penyidik  

Dalam hal benda sitaan hendak digunakan oleh penyidik diluar dari 

perkara dimana benda sitaan tersebut menjadi barang bukti ataupun 

hendak digunakan oleh orang lain, maka penyidik tersebut, harus 

memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari penyidik yang 
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melakukan penyitaan dan memasukkan benda sitaan ke bagian 

subunit tahti. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa selama 

benda sitaan digunakan penyidik lain, penyidik yang melakukan 

penyitaan tetap memiliki tanggungjawab secara yuridis karena 

dianggap sebagai pengontrol atas keberadaan benda sitaan. 

 

3. Jika Perkara atas Benda Sitaan Ditutup 

Mengacu pada Pasal 38 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014, 

benda sitaan dapat dikembalikan sebelum adanya keputusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kondisi 

demikian disebabkan 4 alasan utama. Pertama, karena kepentingan 

penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. Kedua, perkara 

tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan 

tindak pidana. Ketiga, perkara tersebut dikesampingkan untuk 

kepentingan umum atau ditutup demi hukum. Keempat, dilakukan 

pelelangan oleh penyidik atau penuntut umum berdasarkan 

rekomendasi Kepala Rupbasan. 

Sehubungan dengan perkara ditutup demi hukum, dalam tataran 

praktik tentunya benda sitaan dikembalikan kepada pemilik yang 

berhak. Namun demikian, hal ini harus memperhatikan masing-

masing perkara seperti apa. Berbeda perkara, berbeda pula cara 

pengembalian benda sitaannya. Disinilah perlu adanya pengawasan 

pada saat pengembalian. Misalnya saja untuk kasus penggelapan 

mobil, maka pemilik mobil yang sah baru dapat ditentukan setelah 
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sidang secara keperdataan. Tidak bisa serta merta mobil 

dikembalikan kepada tersangka atau korban, karena nantinya pasti 

akan terjadi gugatan keperdataan perihal siapa yang berhak atas 

mobil tersebut. Sehingga majelis hakim yang akan memutuskan 

siapa pemilik yang sah. Setelah adanya putusan, Rupbasan akan 

mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya. 

Sesuai dengan uraian-uraian di atas, pengawasan yang dilakukan 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atas penanganan benda sitaan 

dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab (sense of 

responsibility) dan cakap (capable to do atau professionality), sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa adanya 

penyalagunaan wewenang. Pengawasan tersebut merupakan salah 

satu bagian dari upaya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang 

tidak diinginkan atas benda sitaan dan sebagai pendekatan sistem 

peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) dari 

kualitas penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

1. Dalam pelaksanaan atas penanganan benda sitaan oleh penyidik, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa faktor 

penghambat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah, antara lain sebagai berikut: 

a) Faktor infrastruktur; dan 

b) Faktor sifat benda sitaan, 

Faktor infrastruktur disebut sebagai penghambat karena sampai saat ini 

penyidik cukup kesulitan untuk menampung benda sitaan yang memiliki 

ukuran besar berupa truk, kapal dan bus. Berbeda hanya dengan benda 

sitaan yang berukuran kecil, Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

menyimpannya di loker bagian subunit barang bukti atau subunit tahti 

yang bertugas menerima, menyimpan dan mengelola benda sitaan dari 

penyidik. 

Selanjutnya faktor sifat benda sitaan juga merupakan faktor penghambat 

pelaksanaan penanganan benda sitaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 

dimana penyidik dilarang menyita benda sitaan berbentuk dokumen 

kepemilikan yang sifatnya rahasia atau confidential. Penyidik hanya 

diperbolehkan menyita salinan dokumen kepemilikan, sehingga besar 

peluang bagi tersangka untuk mengalihkan hak kepemilikannya. Hal 
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tersebut tentunya akan menyulitkan penyidik untuk melakukan verifikasi 

antara salinan dan asli dokumen kepemilikan pada saat pembuktian. 

2. Pelaksanaan penanganan benda sitaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah 

perspektif Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan pada Rumah 

Penyimpanan Benda Sitaan Negara telah dilakukan dengan tepat. Dalam 

hal penanganan benda sitaan yang tidak memungkinkan untuk 

ditempatkan dalam Rupbasan, bagian barang bukti di Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah dan Rupbasan melakukan koordinasi untuk menentukan 

tempat penyimpanan yang tepat atas benda sitaan. Untuk benda sitaan 

yang berukuran kecil nantinya akan disimpan di loker bagian subunit 

barang bukti Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Selain itu, pada saat 

menyampaikan benda sitaan ke Rupbasan, penyidik Kepolisian Daerah 

Jawa Tengah juga selalu melengkapi dokumen-dokumen kelengkapan 

administrasi, seperti surat pengantar penyerahan benda sitaan dari instansi 

penyidik, data benda sitaan yang diserahkan, surat izin penyitaan dari 

Pengadilan, surat perintah penyerahan benda sitaan dari instasi penyidik 

dan berita acara penyidikan. 

3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan benda sitaan di Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah tunduk pada Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang 

Rampasan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dalam 

implementasinya, benda sitaan dijaga, disimpan dan dirawat sesuai dengan 

standar operasional perawatan. Pengawasan dilakukan selama benda 
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sitaan disimpan di loker bagian subunit barang bukti atau ditempatkan di 

Rupbasan, termasuk pengawasan saat benda sitaan digunakan oleh 

penyidik, benda sitaan rusak atau hilang dan/atau perkara atas benda sitaan 

ditutup. 

5.2 Saran 

Secara prosedur, Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan pada Rumah 

Penyimpanan Benda Sitaan Negara memang telah mengatur secara 

komprehensif bagaimana proses penyitaan benda sitaan dilaksanakan di 

Rupbasan dengan tetap melibatkan penyidik dalam hal koordinasi. Namun 

demikian, hadirnya Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tersebut belum 

menjawab sekaligus menjadi solusi atas faktor-faktor penghambat 

pelaksanaan benda sitaan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dasar hukum 

lahirnya Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 adalah Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Artinya segala aturan 

yang dimuat dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 merujuk pada 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Atas hal 

tersebut dan mengingat undang-undang adalah produksi legislatif, maka sudah 

seharusnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana diperbaharui mengikuti perkembangan dan fakta-fakta yang terjadi di 

lapangan, termasuk dalam hal penanganan benda sitaan. Anggota legislatif 

diharapkan mampu menghasilkan produk undang-undang yang relevan 

terhadap proses penanganan benda sitaan, dengan tetap menjungjung tinggi 
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perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar 1945. 
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Lampiran 7 

 

Daftar Pertanyaan  

1. Adakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

penanganan barang sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah?  

2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut? 

3. Apakah hal-hal tersebut menjadi masalah tersendiri untuk penyidik Polri 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya? 

4. Bagaimana upaya penyidik Polri dalam menyikapi dan menangani faktor-

faktor penghambat tersebut? 

5. Bagaimana kewenangan penyidik Polri untuk menangani penyitaan barang 

sitaan menurut  Permenkumham No 16 Tahun 2014? 

6. Bagaimana pengelolaan barang sitaan oleh pihak kepolisian? 

7. Bagaimana perawatan barang sitaan jika terjadi kerusakan pada barang 

sitaan baik karena kecelakaan atau rusak dengan sendirinya? 

8. Bagaimana pertanggungjawabannya jika barang sitaan tersebut rusak? 

9. Saya pernah membaca barang sitaan yang kasusnya sudah SP3 barang 

sitaannya tidak segera dikembalikan kepada yang berhak, lalu bagaimana 

penanganannya? 

10. Bagaimana jika barang sitaan digunakan sendiri oleh polisi? Bagaimana 

pihak kepolisian menangani kasus seperti itu? Dan bagaimana hukuman 

yang diberikan kepada oknum polisi tersebut? 

11. Bagaimana jika barang sitaan hilang? 

12. Bagaimana jika barang sitaan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses 

hukum? (kasusnya sudah selesai) 
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13. Bagaimana status barang sitaannya jika kasusnya ditutup atau tidak 

diselesaikan? 

14. Bagaimana perawatan barang sitaan yang berharga dan tidak berharga? 

Misalnya merawat mobil dengan senjata? 

15. Dalam menangani barang sitaan apakah ada tim khusus untuk 

menanganinya? 

16. Bagaimana jika barang sitaan tersebut diperlukan dalam proses hukum? 

Bagaimana prosedurnya? 

17. Bagaimana standard pemeliharaan terhadap fisik barang sitaan? 

18. Bagaimana penanganan dan perawatan barang sitaan yang baku? 

Contohnya batu bata. 

19. Bagaimana penanganan dan perawatan barang sitaan yang susut? 

Contohnya buah-buahan. 

20. Berapa anggaran yang dibutuhkan kepolisian untuk meangani atau merawat 

barang sitaan? 
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Lampiran 8 

Daftar Pertanyaan Tahti 

1. Adakah faktor-faktor yang menjadi hambatan atau masalah dalam 

pelaksanaan penanganan benda sitaan pada Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah?  

2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut? 

3. Bagaimana pengelolaan benda sitaan oleh pihak kepolisian? 

4. Bagaimana perawatan benda sitaan jika terjadi kerusakan pada benda sitaan 

baik karena kecelakaan atau rusak dengan sendirinya? 

5. Bagaimana pertanggungjawabannya jika benda sitaan tersebut rusak (gas, 

padat, cair)? 

6. Saya pernah membaca benda sitaan yang kasusnya sudah SP3 benda 

sitaannya tidak segera dikembalikan kepada yang berhak, lalu bagaimana 

penanganannya? 

7. Bagaimana jika benda sitaan digunakan sendiri oleh polisi? Bagaimana 

pihak kepolisian menangani kasus seperti itu? Dan bagaimana hukuman 

yang diberikan kepada oknum polisi tersebut? 

8. Bagaimana jika benda sitaan hilang? 

9. Bagaimana cara menanganani benda sitaan narkoba? 

10. Bagaimana jika benda sitaan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses 

hukum? (kasusnya sudah selesai) 

11. Bagaimana status benda sitaannya jika kasusnya ditutup atau tidak 

diselesaikan? 

12. Bagaimana perawatan benda sitaan yang berharga dan tidak berharga? 

Misalnya merawat mobil dengan senjata? 
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13. Dalam menangani benda sitaan apakah ada tim khusus untuk 

menanganinya? 

14. Bagaimana jika benda sitaan tersebut diperlukan dalam proses hukum? 

Bagaimana prosedurnya? 

15. Bagaimana standard pemeliharaan terhadap fisik benda sitaan? 

16. Bagaimana penanganan dan perawatan benda sitaan yang baku? Contohnya 

batu bata. 

17. Bagaimana penanganan dan perawatan benda sitaan yang susut? Contohnya 

buah-buahan. 

18. Berapa anggaran yang dibutuhkan kepolisian untuk menagani atau merawat 

benda sitaan? 

19. Selama ini ada berapa benda sitaan yag dimiliki Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah? 

20. Apakah ada bentuk pengawasan terhadapa benda sitaan? Jika ada dari siapa? 

Jika tidak ada apakah pihak kepolisian memberikan akses kepada 

masyarakat untuk mengawasi? 
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